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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002370-85.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIUNFO LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 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 unanimidade, 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(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003506-86.2020.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL (OAB TO09360A) 
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. PROPOSTA DE SEGURO. INFORMALIDADE. APÓLICE NÃO APRESENTADA. ILEGALIDADE. DESCONTO 
INDEVIDO NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE SUA APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. CORRELAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM 
DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. JUROS DE 
MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. REFORMA DE OFÍCIO. 1. A parte Ré não juntou aos autos a apólice do seguro em 
debate, com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, deixando, assim, de preencher os 
requisitos previstos nos arts. 757 e seguintes, bem como, arts. 789 e seguintes, todos do Código Civil, ônus que lhe cabia (art. 
373, II, do CPC). 2. Os descontos indevidos na conta bancária em que o Autor recebe sua aposentadoria, por meio de seguro 
não contratado, ensejam, por si sós, a presunção de danos de ordem moral, aos quais correspondem à devida indenização. 3. A 
fim de assegurar-se a justa reparação ao Autor, consideradas as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, sem incorrer em enriquecimento ilícito, impõe-se a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00. Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça. 4. Comprovado o pagamento indevido e demonstrado que a cobrança não estava lastreada em 
contrato firmado pelas partes, a restituição dos valores descontados indevidamente deve-se dar na forma dobrada. 5. Na 
repetição do indébito, devem incidir juros de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo (cada desconto efetuado). 6. Recurso 
parcialmente conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer 
parcialmete do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para condenar o Réu ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do presente julgado, e acrescido de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ). De ofício, determino que na repetição do indébito devem 
incidir juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção pelo INPC desde cada desconto (efetivo prejuízo), nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-81.2020.8.27.2707/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004638-81.2020.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES (OAB TO006671) 
ADVOGADO: EDLENE NOGUEIRA NUNES (OAB TO007682) 
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO E DANO MORAL. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.  CONTRATAÇÃO NÃO 
COMPROVADA. ÔNUS DO BANCO. ART. 373, II, DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
DEVER DE INDENIZAR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.  RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há interesse recursal da Apelante 
quanto a necessidade de repetição do indébito em dobro, porquanto o magistrado a quo já havia determinado em sentença a 
devolução dos valores descontados na conta da requerente/apelante em dobro, tal como postulado no apelo. 2. No caso, houve 
falha na prestação do serviço, tendo em vista que o requerido realizou a cobrança de produto/serviço que não comprovou ter 
sido contratado pelo requerente. 3. Incontroversa a inexistência de relação negocial entre as partes, revelando-se indevidos os 
descontos efetivados na conta corrente do autor, inegável a existência de dano moral in re ipsa. 4. A conduta abusiva da 
instituição financeira em cobrar indevidamente por produto não contratado exorbitou o mero aborrecimento, implicando na quebra 
de confiança do correntista nos serviços bancários prestados, violação à boa-fé objetiva e dever de probidade que regem as 
relações contratuais.  Nesse caso, é evidente o abalo psicológico que passa a pessoa que é surpreendida com descontos 
mensais em modesto benefício previdenciário (um salário mínimo) que certamente geram privações de ordem material 
caracterizando, portanto, o dano moral. 5. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em conta a 
análise da situação fática do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, se 
mostra adequado à reparação e em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos análogos. 6. Recurso 
parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
PARCIALMENTE do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO ao apelo para reformar a 
sentença e condenar o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir do presente julgado pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 
do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que houve o acolhimento do 
apelo, contudo os honorários fixados na origem devem ser calculados levando em consideração a condenação em danos morais 
nessa instância recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012205-53.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: FRANCISCA DA SILVA FERREIRA 
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621) 
ADVOGADO: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA (OAB TO005906) 
AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A 
ADVOGADO: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH (OAB TO05143B) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CASO EM QUE SE DISCUTE 
INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E POSSÍVEL FRAUDE. SUSPENSÃO POR FORÇA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese 
dos autos em que a controvérsia se funda na alegação de inexistência do negócio jurídico que deu azo às cobranças efetuadas 
em conta corrente (possível fraude bancária), não havendo questionamento quanto aos requisitos de formalização de contrato 
bancário com idoso analfabeto, razão pela qual não comporta a suspensão por força do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nº 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite nesta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão 
reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o regular 
prosseguimento do feito originário, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012595-23.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: MARIA JACIRENE DA CRUZ NOLETO MACIEL 
ADVOGADO: ROMULO NOLETO PASSOS (OAB TO004654) 
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA LIMINAR. PEDIDO LIMINAR 
PARA CESSAR OS DESCONTOS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da tutela provisória, é imprescindível a demonstração 
da existência de dano de difícil reparação, de modo que aguardar o mérito do processo lhe possa causar prejuízo, conforme 
dicção do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Não se revela razoável, o deferimento do pedido liminar para a suspensão da 
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cobrança dos valores das parcelas do empréstimo consignado, sobretudo quando não há provas suficientes de que a 
contratação tenha sido minimamente abusiva, devendo a questão ser submetida ao contraditório para fins de se evitar 
ingerências desnecessárias na livre vontade de contratar. 3. É de fácil constatação que a Instituição Financeira possui maiores 
condições de ressarcir a Agravante, mesmo que em dobro, caso haja necessidade, o que não se mostra evidente se a restituição 
tiver de partir da Embargante. 4. A complexidade da matéria exige completa dilação probatória em obediência ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito, ratificando a decisão lançada no evento 2, NEGAR PROVIMENTO, ao 
presente recurso, mantendo incólume a decisão proferida no evento 4 dos autos de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014522-24.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO LAGO SUL I 
ADVOGADO: KENNYA KELLI RANGEL OLIVEIRA (OAB TO008158) 
AGRAVADO: WALTEIR GUILHERME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO 
DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 
pessoa jurídica deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, para obter os benefícios da 
justiça gratuita, não lhe sendo aplicável a presunção juris tantum prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/1950. 2. A agravante não 
comprova insuficiência de recursos, até porque não indicou seus rendimentos, conforme requisito exigido no item 2.18.1 do 
Provimento nº 02/2011 da CGJUS/TO, não tendo juntado aos autos qualquer documentação comprobatória da condição de 
hipossuficiência, sendo que extratos bancários, consultas e planilhas de dívidas, elaboradas de forma unilateral, não são 
suficientes para tanto. 3. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas só ocorre em casos 
excepcionalíssimos, em que ficar comprovada a absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. 4. Dificuldades 
financeiras superáveis, existência de dívidas em cobrança judicial e mesmo existência de protestos em desfavor da pessoa 
jurídica não são suficientes para concluir que a empresa se encontra em situação de completa impossibilidade de arcar com as 
custas. 5. Na decisão vergastada foi oportunizado o pagamento parcelado das custas processuais e taxa judiciária, nos moldes 
do Provimento nº. 007/2017 CGJUS, não havendo razão para reforma. 6. Provimento negado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012467-03.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: HP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 
ADVOGADO: LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO (OAB GO027940) 
AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0610 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 
ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o 
pedido de gratuidade da justiça, quando ausentes nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
concessão da benesse. 2. A presunção de miserabilidade é relativa, sobre a qual o magistrado pode ordenar a comprovação do 
estado de hipossuficiência, a fim de subsidiar o deferimento do benefício. 3. Quanto ao pedido subsidiário para pagamento dos 
débitos processuais ao final do processo de recuperação, torna-se inviável o seu acolhimento, tendo em vista que, a presente 
causa trata-se de uma ação comum, sendo regida pelo Provimento nº 09/2019 da CGJUS/TO e a Portaria Nº 372, de 03 de 
março de 2020, no que diz respeito às custas judiciais e a taxa judiciária. 4. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril 
de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000082-86.2022.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: F. A. R. 
ADVOGADO: FABRICIO ALVES RODRIGUES (OAB TO005350) 
AGRAVADO: C. A. S. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE 
MERO EXPEDIENTE, SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO 
MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Por não conter o despacho recorrido qualquer conteúdo 
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interlocutório, resulta incabível o Agravo de Instrumento. 2. É despacho de mero expediente o que apenas posterga a análise de 
pedido liminar, para momento posterior ao prazo de manifestação da parte Requerida. 3. Caso seja comprovado, no curso da 
instrução, que o despacho recorrido provocou algum prejuízo à defesa (o que por ora não está evidenciado), poderá a parte 
interessada pleitear a nulidade do processo em sede de Apelo, não havendo que se falar em inutilidade de tal via recursal. 4. 
Diante da ausência de veiculação de qualquer elemento novo a justificar uma mudança de entendimento, permanecendo idêntica 
a situação fática e jurídica, impõe seja mantida a decisão agravada, sobretudo quando escorada em razões jurídicas e fáticas 
devidamente fundamentadas. 5. Mantido o não conhecimento do Agravo de Instrumento, julgam-se prejudicados os Embargos 
de Declaração opostos do Evento 09. 6. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, submetendo, assim, o decisum hostilizado ao referendo deste Colegiado, 
julgando-se prejudicados os Embargos de Declaração opostos do Evento 09, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de 
abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009632-29.2018.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0009632-29.2018.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB TO05630A) 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB TO04867A) 
APELADO: ESPÓLIO DE GUSTAVO CARDOSO DUARTE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: KELLY CAROLINE CANEDO DUARTE  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÉRIA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO EX 
RE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Por se tratar de dívida líquida e com 
vencimento certo, reputa-se verificada a mora ex-re, que, como tal, deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros 
moratórios a partir do vencimento da obrigação. Embargos providos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento aos presentes embargos declaratórios para, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, alterar o termo inicial da 
correção monetária e dos juros de mora para data de vencimento da obrigação, mantendo-se incólumes os demais termos, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000697-05.2021.8.27.2735/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000697-05.2021.8.27.2735/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MADALENA GOMES DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO CETELEN S.A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C  DANOS MORAIS. 
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ARTIGO 5O, INCISO XXXV, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. O exercício do direito de ação para obter a declaração de inexistência de 
relação jurídica, bem como repetição do indébito e indenização por danos morais, prescinde de prévio exaurimento da via 
administrativa, sobretudo porque eventual disposição, nesse sentido, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), impondo-se, destarte, a cassação da sentença que extinguiu o feito por suposta 
ausência de interesse processual. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao presente recurso de Apelação para cassar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos 
autos à origem, para o regular processamento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041150-94.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA (AUTOR) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A) 
APELADO: SIDERVANIA NUNES PEREIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL 
ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Não 
havendo formação da relação processual, não é necessário que as partes estejam assistidas por advogado para se firmar 
acordo, ainda que posteriormente haja pedido de homologação judicial, pois sendo a transação um negócio jurídico de direito 
material, pode ser firmado pelas próprias partes. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. No caso em apreço, o acordo 
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extrajudicial juntado aos autos de origem foi entabulado por agentes capazes, recaindo sobre objeto lícito, possível, determinado, 
forma prescrita ou não defesa em lei, além do que versa sobre direito disponível, não havendo, pois, qualquer exigência legal da 
imprescindibilidade da presença dos patronos das partes para que a avença seja válida e apta a produzir seus efeitos.  3. Nesse 
cenário, considerando que na hipótese estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 104 e 842 do Código Civil, a 
sentença deve ser cassada ante a prescindibilidade de a parte executada estar representada por advogados para 
transacionarem nos autos. 4 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e, no 
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de cassar a sentença prolatada nos autos originários, para reconhecer a prescindibilidade 
de a parte executada estar representada por advogados para transacionarem nos autos, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça,  VERA NILVA 
ÁLVARES ROCHA. Palmas, 06 de abril de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

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° 
00236058020208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual AILTON CAETANO DA MOTA, brasileiro, nascido em 
14/07/1978, natural de Araguaína/TO, filho de Jordino Caetano da Mota e Maria Divina da Silva, CPF. 019.477.721-98, sendo o 
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá 
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no no art. 180, caput, do Código 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. 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° 
00164789120208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual ADRIEL ARAÚJO CASTELO BRANCO, brasileiro, 
solteiro, entregador, nascido em 27/02/2001, natural de Palmas/TO, filho de Jocimar ferrão castelo Branco e Aline Pereira Araújo, 
CPF 063.164.791-07, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, 
na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no no art. 180, caput, do Código 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho 
de Lima– Estagiário. 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° 
00119273920188272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual  CLEBER BARBOSA LIMA, brasileiro, união estável, 
pedreiro, natural de Araguaína/TO, nascido em 03/09/1982, filho de Edivaldo Barbosa Sousa e de Dominga Alves dos Santos, 
sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado 
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
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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 no 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 155, 
§1º e §4º, II e IV, do Código Penal, em continuidade delitiva na forma do artigo 71, caput, do Código 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de 
Lima– Estagiário. 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° 
00046636320218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual  JALISSON BRENO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, 
nascido no dia 30/12/2001, natural de Rio Maria-PA, filho de Margarete Ferreira de Souza, CPF nº 077.834.611-07, sendo o 
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá 
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, com as implicações da Lei n°. 
8.072/90. 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, 25 de abril de 2022. Joao 
Frederico Castilho de Lima– Estagiário. 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° 
00003684620228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual FABIANA GOMES DE SOUSA, brasileira, nascido em 
21/02/1988, filha de Domingas Gomes de Sousa, portador do CPF: 028.650.341-78, sendo o presente para CITA-LO E 
RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e 
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca) , do Código 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho 
de Lima– Estagiário. 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° 
00003684620228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual DOMINGAS DAYANE PAULA DA SILVA, brasileira, 
estudante, natural de Xambioá/TO, nascida em 26/07/1982, filha de Rizeuda Paula da Silva e Sebastião Ireno da Silva, portadora 
do CPF 010.204.431-70, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) 
dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e 
VII (emprego de arma branca) , do Código 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de 
Direito. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5172 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2022 8 

 

 
 

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° 
00050013720218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual YVIS PIERRE SILVA MIRANDA SIRQUEIRA, CPF n.º 
028.652.311-60, filho de Cleudimar Conceição Silva, casado, natural de Araguaína/TO, nascido em 13/09/1988, sendo o 
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá 
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de 
Lima– Estagiário. 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° 
00182721620218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual  JOADISON DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, nascido 
em 05/12/2002, natural de Araguaína-TO, filho de Maria Iraldi de Oliveira, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
079.433.301-02, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na 
resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 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 no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, com as 
implicações da Lei n°. 8.072/90. 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, 25 de 
abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. 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° 
00073622720218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual  GABRIEL ALMEIDA FRAGOSO PEREIRA, vulgo 
“Gobila”, brasileiro, nascido aos 30/04/1999, natural de Araguaína/TO, filho de Hilarina Marcia Almeida Ferreira da Silva e 
Antônio Ibanez Fragoso Pereira, inscrito no CPF nº 063.402.471-05, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A 
ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo 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 no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo). 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, 25 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira 
Junior -  Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5222267 
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 0000847-
44.2019.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de INÁCIO JÚNIOR RODRIGUES DE 
SOUSA inscrito(s) sob o CPF nº 046.636.971-94, sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 
dias, para tomar ciência do inteiro teor do Despacho proferida no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) " 
Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de 
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Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA, em relação 
a pessoa jurídica e sócio responsável e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do 
CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da 
execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a 
inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de créditos, em relação a pessoa jurídica e sócio responsável; 2. Proceda 
com a indisponibilidade de bens imóveis dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto 
que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve 
resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 4. Intimem-
se as partes da presente decisão. 5. Volva-se os autos para deliberação da suspensão do feito, nos termos do artigo 40 da LEF. 
Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(s) 
executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia.Intime-
se. Cumpra-se.". 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 25 dias do mês de Abril de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 5219549 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): M.L. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, - CPF/CNPJ n°: 02.946.870-0001-83, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007506-
11.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.748,61 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), representada pela CDA n° 
C-721/2015, datada de 05/05/2015, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Caso não seja(m) 
encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da 
diligência citatória, E HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL, com 
prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; e" 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 25 dias do mês de 
abril de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
EDITAL Nº 5079946, 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 0002551-
58.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ESLEY FRANCISCO MIRANDA, pessoa fisica, 
inscrita no CPF sob o nº 819.637.501-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 48 - SENT1 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA em desfavor de ESLEY 
FRANCISCO MIRANDA. A executada foi devidamente citada, todavia, permanecendo inerte (evento 10, CERT1). No evento 46, 
a exequente compareceu aos autos comunicando a quitação do débito, razão pela qual, requereu a extinção do feito. É o 
relatório do necessário. Decido. 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 do débito em sua 
integralidade. 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. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, e custas processuais, uma vez que o pagamento do 
débito ocorreu em momento anterior ao efetivo ato citatório. 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). 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.". 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 
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do Tocantins, aos 01 dias do mês de abril de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 910/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 19 de abril de 2022 
Dispõe sobre a criação e instalação da Zona Virtual vinculada à Central de Mandados de Araguaína -CEMAN, nesta na 
Comarca de Araguaína/TO. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o desempenho das atividades desenvolvidas pela Central de Mandados da 
Comarca de Araguaína/TO, e a rotina de trabalho naquela unidade; 
CONSIDERANDO o horizonte convencional e constitucional promotor da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, 
que requerem aperfeiçoamento e modernização constantes do sistema de justiça, bem como a exiguidade de recursos 
financeiros; 
CONSIDERANDO a produção normativa do Conselho Nacional de Justiça no sentido de autorizar o emprego de aplicativos de 
mensagens de texto – como WhatsApp e Skype –, e-mail, telefone, sites e mecanismos congêneres para suprir 
emergencialmente essa lacuna imposta pela pandemia, a exemplo da Resolução nº 346, de 8 de outubro de 2020, da 
Recomendação nº 37, de 17 de junho de 2020, Resolução nº 354, de 19 de novembro, de 2020, Provimento nº 100, de 26 de 
maio de 2020, Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020. Aliás, consta da ata da 313ª sessão ordinária, de 30 de junho de 2020, o 
êxito do uso do emprego de aplicativos de mensagens instantâneas para comunicação entre contendores, na experiência do 
TJPE; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de contínuas e eficazes medidas para aprimorar a prestação jurisdicional e impor 
celeridade ao andamento processual, de forma a concretizar o comando constitucional de razoável duração do processo (art. 5º, 
LXXVIII, da Constituição da República); 
RESOLVE: 
Art. 1º. CRIAR e INSTALAR a Zona Virtual vinculada à Central de Mandados de Araguaína -CEMAN, com a atribuição da 
prática de atos de comunicação processual mediante o emprego de ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, 
Whatsapp Business, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, correio eletrônico (e-mail), mensagem de texto, telefone e outros 
que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática, tudo com certidão nos autos, instruída com 
print de telas de aplicativos de mensagens. 
§ 1º Cumprido o ato, o servidor responsável lavrará certidão diretamente no eProc, podendo juntar, quando for o caso, arquivos 
digitais pertinentes à diligência. 
§ 2º Considerar-se-á realizada a intimação, dentre outros critérios, quando o aplicativo demonstrar que a mensagem foi 
devidamente entregue, sem necessidade de comprovação da leitura. 
§ 3º A certidão, dentre outros elementos, deverá conter informação objetiva sobre a identificação do destinatário e que assegure 
que tenha tomado conhecimento do seu conteúdo sobre o teor da comunicação realizada para a transmissão do mandado 
judicial. 
§ 4º Se não houver a entrega da mensagem no prazo de 03 (três) dias, o servidor providenciará a comunicação processual por 
outro meio idôneo, o que deverá ser consignado na certidão respectiva. 
§ 5º A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência. 
Art. 2º. Para realização dos atos de comunicação processual não serão exigidos dados bancários ou qualquer outro de caráter 
sigiloso. 
Art. 3º. Os servidores que atuarão na Zona Virtual vinculada à Central de Mandados de Araguaína -CEMAN, ficarão sob 
fiscalização imediata do Coordenador da CEMAN, e fiscalização mediata a cargo da Diretoria do Foro desta Comarca de 
Araguaína/TO. 
Art. 4º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de 25 de abril de 2022?. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 10 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0015967-93.2020.8.27.2706 
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Acusado: R.DE.S.S 
 Vítima: M.DA.C.DOS.S 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: R.DE.S.S, brasileiro, motorista, em união 
estavel, nascidos aos 12/01/1969 filho de Luprecina Leandra de Sousa e Jose Maria Ramos, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o 
exposto, DETERMINO: b) sem prejuízo, ELEVO A MULTA FIXADA para o valor de R$ 2.000,00 (mil reais), por cada 
descumprimento das medidas protetivas que for levado a efeito pelo requerido doravante. Caso o réu retorne ao imóvel, a multa 
cominatória incidirá por cada dia de permanência no local. Estabeleço, em ambos os casos, o limite R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
sem prejuízo da decretação da prisão preventiva...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 19 de abriu de 2022. Eu, Albertino Coelho neto, 
estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0005203-48.2020.8.27.2706 
Acusado: EDIMAR MOREIRA DA SILVA 
 Vítima: VALÉRIA NERES SOARES 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADA: VALÉRIA NERES SOARES, brasileira, 
convivente em união estável, do lar, nascida aos 26/07/1991, natural de Imperatriz-MA, filha de Raimunda Neres Soares, CPF n° 
017.693.092-25, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na 
denúncia para CONDENAR EDIMAR MOREIRA DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, pedreiro, nascido aos 
05/01/1985, natural de Araguaína/TO, filho de Neciço Alves Moreira e Edna Moreira da Silva, RG 832.036-SSP/TO, CPF 
011.730.021-70, como incurso, nos artigos 147, caput, c/c o 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; e 24-A da Lei n° 
11.340/2006, por duas vezes, c/c o 71, caput, do Código Penal; nos termos do artigo 69 do Código Penal...". Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins, 20 de Abriu de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

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 conhecimentos 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Execução Fiscal, Processo n° 0002971-
94.2019.8.27.2707, chave para consulta n° 632241706319, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: 
BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00.000.000/0001-91 e Executado: JOSE ANTONIO COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, 
pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº. 194660920027, órgão emissor GEJSPC MA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
288.383.513-68, atualmente em local incerto e não sabido, 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$ 132.357,86 (cento e trinta e dois mil trezentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta e seis 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: Cite-se, por edital, o requerido JOSE ANTONIO COSTA SILVA, conforme requestado no evento 67. Expedientes 
necessários. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 25 de abril de 2022. Eu (Ruth 
de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR-Titular da Vara Cível da Comarca de 
Araguatins-TO. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
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 0006660-11.2017.8.27.2710/TO, figurando 
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ROSINETE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, brasileira, 
solteira, estudante, nascida aos 20/12/1981, natural de Imperatriz – MA, filha de Vicente Conceição e de Evanilde Silveira dos 
Santos, portadora do RG nº 655275 SESP/Polícia Civil/TO,  atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do 
Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 30. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incursos nas 
sanções do Art. 99 da Lei 10.741/03. E como não tenha sido possível intimá-los 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, 05/07/2022 15:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, 
ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua 
sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Augustinópolis, Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Clinton Alves Gomes - Técnico Judiciário, mat. 364700. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00061101120208272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE ALMEIDA, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 20/06/1958, 
natural de Axixá do Tocantins/TO, filho de Francisco de Assis Martins de Almeida e Eugênia Martins de Oliveira, inscrito no CPF 
n° 187.930.881 -91, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça 
lançada no evento 45. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do 
artigo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para 
responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no 
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo 
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, 
Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00016071520188272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) MANOEL COSTA LIMA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 01/11/1972, natural de Praia Norte – TO, filho 
de Antonio Tadeu de Lima e Maria Filomena Costa Lima, portador do RG nº 656.542 SSP/TO, encontrando-se atualmente em 
lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada nos eventos 10 e 20. Referido(s) acusado(s) 
encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal.Ademais, como 
não tenha sido possível citá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente 
edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez 
dias (artigo 406 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz 
nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias, estando a Defensoria Pública situada 
na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e 
passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, 
Técnico Judiciário. Alan Ide Ribeiro da Slva, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00009299720188272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusada(s) DANIELA FERREIRA DA SILVA, brasileira, nascida aos 28/10/1991, natural de Araguatins/TO, filha de Evanice 
Clara da Silva e de Natanael Ferreira Marques, portadora do RG nº 949212 SESP/TO, inscrita no CPF sob o nº 045.770.311-32, 
residente na Rua Padre Cícero, nº 362, Bairro Boa Vista, em frente a Escola Municipal Anacleto Paulino da Silva, 
Augustinópolis/TO, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça 
lançada no evento  27. Referida(s) acusada(s) encontra(m)-se denunciada(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do art. 
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155,  §1º e § 4º, II, do Código Penal . Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e 
não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO da acusada mencionados para responder à 
acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 
08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez 
dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, 
endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, Mat.  43074. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
PROCESSO nº. 0001358-50.2021.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: ANTONIO 
MOZELIO FERNANDES - Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA – MM. Juiz de Direito pela Vara Criminal desta 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado; ÂNGELA DAMASCENO DA SILVA, brasileira, 
solteira, domestica, aos 11/08/1987,CPF nº 045.996.261-20, RG nº 21.775.682.002-5 SSP/MA natural de  Aguiarnopolis-TO, 
nascido, filha de Basílio Gomes da Silva e Rosa Maria Damasceno, residente e domiciliado na Rua Araguaia, nº 1959, Setor 
Doirado, Colinas do Tocantins/TO,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. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do (a) acusado (a) ou do defensor constituído. 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, no s 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 25 dias do mês de ABRIL de 2022. Eu, _____ (Keliane Almeida), 
Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito pela Vara Criminal. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº00010994920218272715, que a justiça pública move contra os 
acusado GILDEONES BATISTA DA SILVA, também conhecido como “Deone” brasileiro, auxiliar de serviços gerais, nascido 
aos 28/03/1984, natural de Porto Nacional/TO, filho de Conceição Urestes Ferreira e de Domingos Batista da Silva, 839.340 
SSP/TO, CPF nº 012.398.261-84, atualmente em local incerto e não sabido, por infração art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, 
sob as diretrizes da Lei nº 8.072/90, conforme consta dos autos, fica CITADO para oferecer resposta escrita no prazo de 10(dez) 
dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado 
Defensor Público local. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 22 de abril de 2022. Eu Ester Alves Oliveira, 
Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0000108-70.2021.8.27.2716, 
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 09/05/1980, em Dianópolis/TO, filho de Maria Assunção Cardoso do Nascimento, inscrito sob o 
CPF 713.258.081-72, residente e domiciliado na Rua Acroás, quadra 42, lote 13, nº 431, Centro, Dianópolis/TO, telefone 063 9 
9282-9642, como incurso nas sanções do Artigo 24-A, da Lei 11.340/06. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do 
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Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da 
resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo 
citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver 
processar, promover sua defesa e ser notificadodos 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 na local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 20 de Abril de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei 
e conferi. 

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

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Autos n. 0000680-74.2022.8.27.2721  
Exequente: A.B.G. DO N. e L.G. DO N. 
Executado: ILARO LOPES DO NASCIMENTO brasileiro, casado, Gerente de supermercado, inscrito no RG nº 336.133, CPF nº 
936.220.231-04, residente e domiciliado na Av. 15 de Novembro n° 2637, Setor Sul, Guaraí/TO. 
SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO. Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às 
partes, e em face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica 
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a 
contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do 
CPC-2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo 
sistema. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito, aos 20/04/2022". 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito  desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de EXONERAÇÃO 
DE ALIMENTOS, registrada sob o n. 0005163-55.2019.827.2721, movida por D. P. DA S., aposentado representado por sua 
companheira Sra. M.S.A. em desfavor de RAIMUNDA MOURA PEREIRA, brasileira, casada, do lar, inscrita no RG nº 1891903, 
2ª via, SSP-GO, CPF sob o nº 834.395.601-04; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica 
CITADA a requerida, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar contestação. Caso não o faça, será nomeado curador 
especial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o 
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as 
penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 11/03/2022. Eu, Laryssa de 
Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi. 
 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de DIVÓRCIO 
LITIGIOSO, registrada sob o n. 0000520-83.2021.8.27.2721, movida por I.L.A. DOS S. em desfavor de RAIMUNDO NONATO 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, lavrador, CPF o n. 067.255.631-63; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, 
e, por meio deste fica CITADO de todo teor da presente ação (evento 1-INIC1), para querendo, responder a ação no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344 do CPC). E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital 
que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e dois (16/03/2022). Eu,  Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora 
de Secretaria, conferi a presente e atesto ser autêntica a assinatura abaixo exarada pelo Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, MM. Juiz 
de Direito. 
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GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0000706-45.2017.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: E. C. DE A.  
Requerido: ADEMIR CAETANO DA SILVA 
FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de ADEMIR CAETANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, demais qualificações 
pessoais ignoradas, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer na sala de 
audiência VIRTUAL da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, no dia 23/06/2022, às 17:00 horas, para ter 
lugar de Instrução e Julgamento, oportunidade em que deverá comparecer acompanhado(a) de advogado e eventuais 
testemunhas, estas em número máximo de três. Tudo em conformidade com o despacho constante nos autos. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de abril de 2022. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito. 

2ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUTO, brasileiro, união estável, servidor público, nascido aos 
10/06/1990, natural de Gurupi/TO, filho Emilio Monteiro Souto e Laudicéa de Oliveira Souza Ferreira Souto, CPF nº 026.248.051-
41, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO: 
Art. 303, §1º e §2º c/c art. 305 c/c art. 312 todos do Código de Trânsito Brasileiro na forma do art. 69 do Código Penal. 
Gurupi/TO, aos 20/04/2022. Eu, Raimunda valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária, lavrei o presente e o inseri. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 936/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 20 de abril de 2022 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 

A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000010293-1. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora cedida, KEILA ALVES PEREIRA, assistente administrativa, matrícula 353437, no Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de Gurupi -TO, a partir do dia 20 de abril de 2022.   
Art 2º - Revogo às disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2276/2021 da DF-Gurupi. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
Portaria Nº 952/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 25 de abril de 2022 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece o plantão judicial de 1º Grau aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período 
compreendido das 18h do dia 29 de abril de 2022 às 11h59mim do dia 27 de maio de 2022. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro  da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc., 
CONSIDERANDO as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional 
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, 
que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
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CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, a que altera o §4º acrescido no artigo 12 
da Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, a que disciplina o 
Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do 
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforme SEI n° 20.0.000019641-0; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) destina-se ao 
recebimento, processamento e apreciação das seguintes medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por órgão 
judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos 
horários em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, 
apreciação e cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento 
de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se 
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e 
somente configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4º. Ficam designados o Dr. MÁRCIO SOARES DA CUNHA ?, matrícula 290348, Juiz de Direito e a servidora KARYNNE 
FRASÃO MOREIRA, matrícula 353331, Chefe de Secretaria, lotados na Comarca de Palmeirópolis - TO, responsáveis pelo 
plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 
18h do dia 29 de abril de 2022 às 11h59mim do dia 06 de maio de 2022. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8458-4503. 
Art. 5º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, matrícula 138450, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA 
MARTINS FERREIRA, matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e 
Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 29 de abril de 2022 às 11h59mim do dia 06 de maio de 2022. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
4703; 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA?, poderá ser localizada por meio do 
telefone (63) 9 9292-8633. 
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Art. 6º. Ficam designados a Dra. ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIOS, matrícula 352441, MMª. Juíza de Direito e 
o servidor ALAN BARBOSA VOGADO, matrícula 352531, Chefe de Secretaria, lotados na Comarca de Peixe - TO, 
responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido das 18h do dia 06 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 13 de maio de 2022. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9210-0504?. 
Art. 7º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ROMEU OLIVEIRA REIS, matrícula n° 258339, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, matrícula n° 
60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 06 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 13 de maio de 2022. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  ROMEU OLIVEIRA REIS, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 9983-8355; 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8512-0000. 
Art. 8º. Ficam designados o Dr. BALDUR  ROCHA GIOVANNINI?, matrícula 290347, MM. Juiz de Direito e o servidor DIEGO 
CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula n° 352622, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 13 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 20 de maio de 2022. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?. 
Art. 9º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, IARA BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula 352653, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, 
matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 13 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 20 de maio de 2022. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  IARA BATISTA DE OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8404-
7119; 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 10. Ficam designados a Dra. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, matrícula n° 352439, MMª. Juíza de Direito e o 
servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA?, matrícula n° 352493, Escrivão Judicial, lotados na Vara de Execuções 
Penais da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 20 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 27 de maio de 
2022. 
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?. 
Art. 11. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, FERNANDES MARTINS RODRIGUES, matrícula n° 93250, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ELCIANE ALEX FRANCINO, 
matrícula n° 122960, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 20 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 27 de maio de 2022. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  FERNANDES MARTINS RODRIGUES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 
9 9930-2596; 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ELCIANE ALEX FRANCINO, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9216-5334. 
Art. 12. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante 
da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a 
indispensável publicidade. 
Art. 13. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO, será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 14. Os Secretários das Comarcas (Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e 
Peixe), são responsáveis pelo cadastro no sistema eGESP, das horas trabalhadas pelos servidores Plantonistas, vinculados a 
sua Comarca, imediatamente ao término do Plantão Regional. 
Art. 15. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 16. Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
Art. 17. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, 
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, objetivando ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS DOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS. 
O DOUTOR FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da em auxilio a 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de citação com 
prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0000293-47.2022.8.27.2725, Ação de Usucapião, onde figura como requerente ANA 
MARIA NUNES DE BRITO DA SILVA e RAIMUNDO CARLOS PEREIRA DA SILVA e requerido ANTÔNIO GOMES DE 
BARROS, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente CITADOS: Os terceiros interessados, incertos e 
desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, dos termos da petição inicial e para contestar a ação no prazo de 15 dias, à 
contar da data da realização da audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2022, às 10:00horas, para a qual restam os 
terceiros interessados, incertos e desconhecidos, devidamente intimados por meio deste. DESPACHO: "CITEM-SE, por edital, 
com o prazo de 30 dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou 
mediação por videoconferência em evento próprio, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC desta Comarca.". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da 
lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins, DATA 14/03/2022. Eu, Maria Sebastiana Galvão da Silva, Servidor Judicial, o digitei. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Procedimento Comum Cível Nº 0002093-15.2019.8.27.2726/TO 
AUTOR: JACOB LAURENCIO SANTIAGO 
RÉU: ODEVAN PEREIRA DE MORAIS 
RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN - TO 
EDITAL Nº 5085710 
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido, ODEVAN PEREIRA DE MORAIS, brasileiro, estando em lugar incerto e 
não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, conforme despacho 
lançado no evento 61, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de 
Miranorte, Estado do Tocantins, aos 04 de abril de 2022. Eu, Aldaires Correia Ribeiro, Servidora de Secretaria TJ/TO 354500 
digitei o presente. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0027704-58.2019.8.27.2729 
Tutela Antecipada Antecedente 
REQUERENTE: PATRICIA ALESSANDRA VIANA TAVARES - CPF: 00527071994 
REQUERIDO: MARCELIA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 02375704320 
REQUERIDO: ADOLFO HENRIQUE RECH TAVARES - CPF: 34868730835 
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...Manda INTIMAR a parte REQUERENTE: PATRICIA ALESSANDARA VIANA TAVARES, para que 
sane o vicio existente, tudo nos termos do art. 76 do CPC, sob pena de não o fazendo, ser declarada a sua revelia, nos termos 
do inciso II do artigo acima mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0040782-85.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL - CNPJ: 34892009000176 
REQUERIDO: DOMINGOS MARTINS DE SOUSA - CPF: 85011061191 
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...III- DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pela parte autora em sua inicial, e, com fundamento 
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o 
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que faço para CONDENAR o requerido a pagar o valor de R$6.076,51 (seis mil, setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), 
corrigidos pelo INPC a partir da propositura da ação e acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 
citação. CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 10% do valor da 
condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a 
apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e 
as homenagens deste juízo. Caso contrário, sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-
se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  0023842-11.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62307848000115 
REQUERIDO: NERIELMO SOUZA SANTOS - CPF: 35483148304 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 344 c/c artigo 355, II, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para, em caráter definitivo, consolidar nas mãos do autor, na qualidade de proprietário fiduciário, a propriedade e a posse 
plenas e exclusivas do veículo MARCA: RENAULT TIPO: CARRO MODELO: KWID ZEN 1.0 FLEX CHASSI: 
93YRBB002MJ356883 COR: BRANCA ANO: 2020 PLACA: QWE9401 RENAVAN:001222431723. Por força do princípio da 
causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, 
§ 2º, § 8º e § 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se.ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, Juíza 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 00328415520188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LUCIANO BATISTA DA LUZ 
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) LUCIANO BATISTA DA LUZ?, brasileiro, solteiro, pensionista, nascido aos 08/04/1991, natural de Porto 
Nacional/TO, portador do RG nº 10466 SSP/TO, inscrito no CPF nº 31.567.911-56, filho deMarlene Batista de Sousa e Mazolene 
Nonato da Luz, 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 0032841-55.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO.Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Luciano Batista 
da Luz, brasileiro, solteiro, pensionista, nascido aos 08/04/1991, natural de Porto Nacional/TO, filho de Marlene Batista de Sousa 
e Mazolene Nonato da Luz, portador do RG nº 10466 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 031.567.911-561, pela prática da 
conduta descrita no artigo 306 da Lei 9.503/97, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in 
verbis:[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 14 de julho de 2018, por volta das 10 horas, na Avenida Tocantins, 
Taquaralto, nesta capital, o denunciado LUCIANO BATISTA DA LUZ conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool. Consta nos autos que a motocicleta Yamaha TXZ 150, placa OYC3297, conduzida 
pelo denunciado colidiu no veículo automotor VW Gol, cor prata, placa AQC-6010, que estava estacionado em local permitido. A 
Polícia Militar foi acionada e, ao abordar o denunciado, constatou a presença de sinais de embriaguez como halitose alcoólica, 
fala arrastada e agitação, bem como o laudo de exame médico (evento 1) concluiu que o denunciado estava embriagado.. [...] A 
denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2018 (evento 5). Houve citação do acusado (evento 18). Foi apresentada resposta à 
acusação (evento 26). 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 3/3/2022. Foi decretada 
a revelia do réu. Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: 1. PM Cristiano Rodrigues 
Carneiro. O acusado estava com hálito de álcool, fala arrastada e bem agitado. Foram acionados via SIOP, pelo dono do veículo 
que a motocicleta colidiu. Ao chegar no local o veículo gol estava estacionado e a moto caída. A colisão foi na traseira esquerda 
do veículo. O réu informou que havia tomado 2 cervejas. Além das características que percebeu, estava com aquele jeito de 
bêbado, com cheiro e olhos vermelhos. Acha que ele tem apenas uma perna e usa muleta. Não recorda se o exame de 
alcoolemia foi feito na delegacia ou no hospital. Acredita que o réu teve pequenos aranhões no cotovelo. 2. PM José Henrique 
Sousa da Silva. Foram acionados via SIOP para atender essa ocorrência. Ao chegar no local se deparam com o condutor do 
carro e da moto. O condutor da moto estava muito agitado e com cheiro etílico, emitindo aquele odor. Foi ali que constaram que 
ele estaria com possível embriaguez. Conduziram-no até a delegacia. Não se recorda o nível de lesão que teve a vítima. Além do 
cheiro ele estava muito agitado e nervoso. Ele admitiu que havia bebido 2 latinhas de cerveja.  Houve dispensa das 
testemunhas Núbia Martins Gonçalves Silva, Ronaldo Reis Machado, Mara dos Aflitos Gomes da Silva, Nerismar Barbosa 
Miranda, Rilnei dos Santos e Antônio Bonfim.  Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério 
Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a 
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absolvição pela insuficiência de provas. É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia 
para condenar Luciano Batista da Luz como incurso nas penas do artigo 306, caput, da Lei 9.503/97. Passo à dosagem da pena, 
conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como 
grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser 
considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada 
favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é 
normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova 
de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são 
favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal 6 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou habilitação. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes 
nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena 
definitiva de Luciano Batista da Luz em 6 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou habilitação. Estipulo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado 
e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 
direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA. Deixo de aplicar 
o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do CP.  Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isento o acusado das 
custas e despesas processuais por ter sido assistido pela Defensoria Pública. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o 
necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da 
vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 18 de março de 2022". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de 
Direito." Palmas, aos 18/04/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 

3ª 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 00250789520218272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: SILVANA DA SILVA SANTOS 
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) SILVANA DA SILVA SANTOS?, brasileira, solteira, desempregada, nascida aos 22/05/1981, natural de 
São Luiz Gonzaga do Maranhão/MA, inscrita no CPF nº 939.896.013-34, filha de Maria Eunice da Silva Santos e de Antônio 
Martins dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0025078-95.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "O 
Ministério Público denunciou THIAGO LOPES DIAS, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 31/07/1998, natural de 
Palmas-TO, filho de Nazaré Gama Lopes e de José Lopes Dias, CPF nº 059.269.371-67, e SILVANA DA SILVA SANTOS, 
brasileira, solteira, desempregada, nascida em 22/05/1981, natural de São Luiz Gonzaga do Maranhão-MA, filha de Maria Eunice 
da Silva Santos e de Antônio Martins dos Santos, CPF nº 939.896.013-34 1, por fato assim descrito: Consta dos autos de 
inquérito policial que na data de 27/01/2021, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado “Super Sul”, 
localizado na Quadra 09, Avenida Tocantins, Nº 29, Setor Bela Vista, nesta Capital, os denunciados, agindo voluntariamente e 
com total consciência da ilicitude de seus atos, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si diversos 
alimentos, em prejuízo da empresa vítima “Supermercado Setor Sul”. Exsurge dos autos investigatórios que na data e horário 
descritos, os denunciados adentraram juntos no estabelecimento e subtraíram diversos alimentos, conforme laudo pericial nº 
0452/2021. Os acusados foram detidos pelos funcionários do local e acionaram a Polícia Militar que efetuou a prisão em 
flagrante. Portanto, materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas, conforme provas coligidas aos autos de IP. Ante 
o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia THIAGO LOPES 
DIAS e SILVANA DA SILVA SANTOS, já devidamente qualificados, como incursos nas penas dos crimes tipificados no artigo 
155, § 4°, inciso IV, do Código Penal. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados 
para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de 
instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. (...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 
improcedente a denúncia, para absolver os acusados  THIAGO LOPES DIAS e SILVANA DA SILVA SANTOS  quanto ao fato 
que lhes foi imputado nestes autos, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Fiança: os acusados 
recolheram os valores arbitrados como fiança pela autoridade policial (evento 15 do Inquérito Policial nº 0002180-
88.2021.8.27.2729). Caso esta sentença transite em julgado, determino sua intimação para informarem os dados bancários para 
restituição daquelas quantias. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o 
processo à SECRIM, para intimar os acusados e o representante legal da empresa vítima e para acompanhar o eventual trânsito 
em julgado desta sentença..' RAFAEL GONCALVES DE PAULA - Juiz de Direito." Palmas, aos 20/04/2022. Eu, JOYCE 
MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 958/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 25 de abril 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 os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art.1 Estabelecer o plantão judicial do período de 29/04/2022 às 13hs a 06/05/2022, às 11h59min, que será cumprido pelo 
magistrado Allan Martins Ferreira, servidor Fábio Gomes Bonfim e oficial de justiça Reginaldo de Souza Manrique. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e cinco (25) dias 
do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00397634920178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: ODIMAR ZAMPARONI- CNPJ/CPF nº 65380290949, INTIMADO: 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00397634920178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: ODIMAR ZAMPARONI- CNPJ/CPF nº 09553410000134: 
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00328499520198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: DIOGO ALVARES DA SILVA- CNPJ/CPF nº 71814442120, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
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(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00304367520208272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: LUCIANE DA SILVA DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 75476339949, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00304367520208272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: L S DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 02732160000150: INTIMADO: para, opor 
o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00352766520198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO FILHO- CNPJ/CPF nº 
85397610178: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00258376920158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUCILENE ARAÚJO DE LIMA- CNPJ/CPF nº 01837568197, INTIMADO: 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00341938220178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: WELLINGTON SILVA CASTRO- CNPJ/CPF nº 72911565649: 
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00361898620158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FIOS E FORMAS CABELEIREIROS LTDA- CNPJ/CPF nº 
06198638000165: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00364522120158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: KARIELLO SOUSA COELHO- CNPJ/CPF nº 62542583153, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00360149220158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DINIZ E RIBEIRO LTDA- CNPJ/CPF nº 07808262000126: INTIMADO: 
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão 
- Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00396004020158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VALDECI PEDRO DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº 61888117168, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00303022420158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: MIRIAN ALVES DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 00102640785, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00303022420158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: JULY.COM - COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA - ME- CNPJ/CPF nº 
57197790000164: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00318051720148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ARTE DECORAÇÕES CORTINAS E PERSIANAS LTDA- CNPJ/CPF nº 
09172053000164, INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
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Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão 
- Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00328022920168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CASADOCE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 
ARTESANATOS LTDA- CNPJ/CPF nº 11726047000234: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00352489720198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DULCIRENE TAVARES DE CASTRO- CNPJ/CPF nº 62657089100, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00365812620158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARLENE MARIA DE ALMEIDA- CNPJ/CPF nº 63417421187: 
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00390062620158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RIBAMAR COELHO DA LUZ- CNPJ/CPF nº 33316180125: INTIMADO: 
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão 
- Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00395882620158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO AFONSO DE QUEIROZ FILHO- CNPJ/CPF nº 55004512434, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00483638820198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FLAUDIMIRO MIRANDA RIBEIRO- CNPJ/CPF nº 91644925168, 
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
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(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00242795720188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARINEIDE FERNANDES PINHEIRO OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 
61265993149: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de abril de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00248653620148272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ROSANA RABELO PEREIRA, CNPJ/CPF nº 58843892134 
INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00247813520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF nº 18988466187, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00244501420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: FERNANDA GOMES ALMEIDA, CNPJ/CPF nº 
95796428187, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00236046020198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LIDIANE GOMES RIBEIRO FONSECA CNPJ/CPF nº 
02115981600, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00184319420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIA FONTOURA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
24660975835, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
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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(a): MARINETE FERREIRA DE ANDRADE, CPF/CNPJ: 53387066104, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00467084720208272729, 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). 20200001812, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001814, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001815, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 4.878,24 (Quatro Mil e 
Oitocentos e Setenta 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 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, 12 de abril 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(a): PAULA SUZANE COSTA GOMES FERREIRA, CPF/CNPJ: 
24310027000149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00467076220208272729, 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). 20200018567, inscrita em: 23/07/2020, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era e R$ 2.458,62 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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(a): GILVAN NEGREIROS LIMA, CPF/CNPJ: 38237962168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00467041020208272729, 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). 20200018556, inscrita em: 
20/07/2020, referente ao MUL-OBR; 20200019293, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 7.842,14 (Sete Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois 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 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, 12 de abril 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(a): VANDERLEI FONSECA DA SILVA, CPF/CNPJ: 17362440278, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00462762820208272729, 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). 20200001496, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001497, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.350,55 (Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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(a): RAIMUNDA PAIVA MORAIS REIS, CPF/CNPJ: 66341515120, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00459238520208272729, 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). 20200002501, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200002502, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200002503, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200002504, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200002505, inscrita em: 
04/01/2019, referente ao IPTU VER; 20200002506, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.427,97 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Sete 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PORTO NACIONAL 
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): ANGELO LEMOS SOARES - 
CPF/CNPJ Nº 591.484.541-68, 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$  418,44 
(quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 
0004782-96.2019.8.27.2737 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, data pelo sistema. 
 

Editais de citações 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): MARIA DO DESTERRO ALVES - 
CPF/CNPJ Nº 067.404.213-15, 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$ 1.489,36 (um 
mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 
0008809-88.2020.8.27.2737 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, data pelo sistema. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
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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 LILLYA MARIA RODRIGUES DE VALOIS, 
CNPJ/CPF nº 036.182.391-65, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0007668-68.2019.8.27.2737 - Chave: 141612906219, que lhe move o MUNICIPIO 
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema 
BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 3.093,54 (três mil noventa e três 
reais e cinquenta e quatro 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 ___, MARCELA SANTANA 
LUSTOSA, 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 LEONARDO BEZZERRA DE FREITAS NETO, na 
qualidade de sócio solidário da empresa L B DE FREITAS NETO, CNPJ/CPF nº 17051358000146, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 0007640-
42.2015.8.27.2737 - Chave: 729525599915, 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$ 2.062,59 (dois mil sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 DOMINGOS DE MORAIS ALCANTARA, 
CNPJ/CPF nº 01230142126, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0007125-02.2018.8.27.2737 - Chave: 445364508018, 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$ 816,66 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta 
e seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 DIEGO HENRIQUE MOTA, CNPJ/CPF nº 
042.793.151-75, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009176-49.2019.8.27.2737 - Chave: 555920938719, 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$ 36,54 (trinta e seis reais e cinquenta e quatro 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 ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 

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 
0006749-45.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MAGUIVONETE GLORIA DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 79864520130, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 27 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 
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cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0003530-92.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de VALTER BARBOSA DE 
SA, CNPJ/CPF nº 88201147391, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica.Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0003951-82.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CARLA SALIM 
TOSTA, CNPJ/CPF nº 350.159.498-47, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional/TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009625-70.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GLEICIA RODRIGUES DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 05757955147, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
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expedido(s) 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, 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. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que 
digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009085-90.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CLARINDO RODRIGUES 
GONÇALVES, CNPJ/CPF nº 17062179604, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação mediante a penhora on-line dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA 
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. 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, honorários advocatícios inclusos na penhora. 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. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. 
Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007433-38.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FLAVIA MOURA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 93466692172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000554-34.2002.8.27.2722/TO       
AUTOR: BUNGE FERTILIZANTES S/A 
RÉU: NILSON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
EDITAL Nº 4617321 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
         O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA , meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de     Gurupi, no exercício 
de suas atribuições legais etc. 
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Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 50005543420028272722,  de  Ação  de Cumprimento  de  sentença   requerida   por   BUNGE   
FERTILIZANTES   S/A em  face  de  NILSON  ALVES  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR ,  e  por   este   meio INTIMA o(a) executado(a) 
NILSON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, atualmente em lugar incerto ou não sabido, acerca do bloqueio SISBAJUD 
constante no evento 89 dos presentes autos, no valor de R$ 782,87 (setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), 
para que, caso tenha interesse, apresente impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do CPC), sob pena de 
preclusão e conversão da indisponibilidade em penhora. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo 
será através  da  Chave  n.º 868673893714, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu , WALBER  PIMENTEL  DE  OLIVEIRA ,  Técnico Judiciário 
de 1ª Instância, digitei e subscrevo.                             

Nilson Afonso da Silva  
         Juiz de Direito 

 
Documento eletrônico assinado por WALBER PIMENTEL DE  OLIVEIRA,  Técnico  Judiciário  ,  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  veri?cador 4617321v2  e  do código CRC 4b98e47b. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA 
Data e Hora: 9/2/2022, às 12:44:5 
5000554-34.2002.8.27.2722    4617321 .V2 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Pautas 
Pauta n° 02/2022                                                     1ª Sessão Extraordinária 
 Será deliberado, na 1ª Sessão Extraordinária, pelo Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, em Palmas - TO, no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, às 09 horas, ou nas sessões posteriores quer ordinária, 
quer extraordinária, o seguinte processo, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas: 
PROCESSO A SER JULGADO: 
01 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 20.0.000009538-2 
REQUERENTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL TOCANTINS 
REFERENTE: Avaliação dos candidatos ao cargo de desembargador destinada ao Quinto Constitucional da Advocacia. 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  

Rita de Cácia Abreu de Aguiar 
Secretária do Conselho da Magistratura 

 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 78, de 25 de abril 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 22.0.000008016-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luciane Barcelos Dorneles para o cargo de provimento em 
comissão de Secretária do Juízo, com lotação na Comarca de Palmeirópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 22.0.000009911-6 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 1948, de 20 de abril de 2022 
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Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com visas à 
contratação de instrutor para realização do curso INFORMÁTICA APLICADA À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, como parte da 
Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, para magistrados e servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, nos dias 25 a 30 de abril de 2022, na modalidade EaD, com carga horária de 30 (trinta) 
horas/aula. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 4281495) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4280572), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4281973), com vistas à contratação direta do instrutor Valter Moura do Carmo para 
realização da capacitação em referência, pelo valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme Proposta sob o evento 
4263460. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do 
Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao aludido Instrutor. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000010081-5 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de instrutor - Rodrigo Rodrigues Dias 
 

 

 Decisão Nº 2012, de 20 de abril de 2022 
Trata-se de Projeto Básico 98 (4267297) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objeto a 
contratação do instrutor Rodrigo Rodrigues Dias para ministrar o curso de "TEORIA DA COMUNICAÇÃO", para 
profissionais de engenharia ambiental, florestal e agrônomos, servidores(as) das instituições públicas estaduais que lidam 
com conflitos agrários, e servidores(as) do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), na 
modalidade EaD, o qual será realizado no período de 23 de maio a 05 de junho de 2022, com 10 horas-aula, pelo valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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 está contemplado no orçamento desta Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, para este 
exercício de 2022, na Unidade Gestora FUNJURIS, e refere-se à despesa de primeiro grau de jurisdição, conforme 
Informação 11993 (4267382). 
A aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na 
contratação encontra-se no Despacho 24345 (4261376). 

Tendo em vista os fundamentos deduzidos no Parecer 702 (4284718) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 
4283466 e 4283676), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pelo Senhor Diretor-Geral na Decisão 2006 (4285291), com vistas a contratação 
direta do instrutor, o professor Rodrigo Rodrigues Dias, portador do CPF nº 267.334.918-93, para ministrar o curso de 
"TEORIA DA COMUNICAÇÃO", a profissionais de engenharia ambiental, florestal e agrônomos, servidores(as) das instituições 
públicas estaduais que lidam com conflitos agrários, e servidores(as) do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio 
Ambiente (CAOMA), na modalidade EaD, no período de 23 de maio a 05 de junho de 2022, com 10 horas-aula, pelo valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Projeto Básico 98 (4267297) e orientação da Diretoria Financeira, SEI 
19.0.000005001-9. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 667/2022, de 20 de abril de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcio Soares da Cunha, matrícula nº 290347, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, para serem usufruídas em época 
oportuna, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

Portaria Nº 959, de 25 de abril de 2022 
Dispõe sobre a escala de plantão dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no período 
compreendido entre às 18h do dia 29/4/2022 e 11h59min. do dia 30/9/2022, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na 
Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de dar ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará no período de plantão, e 
o disposto no Processo SEI nº 18.0.000011345-6; 
RESOLVE:  
Art. 1º Fica estabelecida a escala de plantão relativa ao 2º Grau de Jurisdição, conforme tabela constante no Anexo Único desta 
Portaria. 
Art. 2º O Desembargador que não puder comparecer ao plantão será substituído pelo membro seguinte, na ordem de designação 
constante na escala, a quem competirá as providências necessárias para a comunicação tempestiva ao substituto e à 
Presidência do Tribunal de Justiça, para que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 3º A critério da Presidência, a escala de plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Parágrafo único. Se não houver tempo hábil para a publicação e as comunicações ordinárias, a alteração será divulgada apenas 
no site do Tribunal de Justiça. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO ÚNICO 

DES. MARCO VILLAS BOAS  das 18h do dia 29/4/2022 às 11h59min. do dia 6/5/2022 

DESA. JACQUELINE ADORNO das 18h do dia 6/5/2022 às 11h59min. do dia 13/5/2022 

DESA. ÂNGELA PRUDENTE das 18h do dia 13/5/2022 às 11h59min. do dia 20/5/2022 

JUIZ CONVOCADO JOCY GOMES DE ALMEIDA,em substituição 
ao Des. RONALDO EURÍPEDES 

das 12h do dia 20/5/2022 às 11h59min. do dia 27/5/2022 

DES. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER das 18h do dia 27/5/2022 às 11h59min. do dia 3/6/2022 

DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO das 18h do dia 3/6/2022 às 11h59min. do dia 10/6/2022 

DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL das 18h do dia 10/6/2022 às 11h59min. do dia 17/6/2022 

DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES das 12h do dia 17/6/2022 às 11h59min. do dia 24/6/2022 

DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO das 18h do dia 24/6/2022 às 11h59min. do dia 1º/7/2022 

DES. ADOLFO AMARO MENDES das 18h do dia 1º/7/2022 às 11h59min. do dia 8/7/2022 

JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR das 18h do dia 8/7/2022 às 11h59min. do dia 15/7/2022 

DES. MARCO VILLAS BOAS  das 18h do dia 15/7/2022 às 11h59min. do dia 22/7/2022 

DESA. JACQUELINE ADORNO das 18h do dia 22/7/2022 às 11h59min. do dia 29/7/2022 

DESA. ÂNGELA PRUDENTE das 18h do dia 29/7/2022 às 11h59min. do dia 5/8/2022 

JUIZ CONVOCADO JOCY GOMES DE ALMEIDA,em substituição 
ao Des. RONALDO EURÍPEDES 

das 18h do dia 5/8/2022 às 11h59min. do dia 12/8/2022 

DES. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER das 18h do dia 12/8/2022 às 11h59min. do dia 19/8/2022 

DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO das 18h do dia 19/8/2022 às 11h59min. do dia 26/8/2022 

DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL das 18h do dia 26/8/2022 às 11h59min. do dia 2/9/2022 

DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES das 18h do dia 2/9/2022 às 11h59min. do dia 9/9/2022 

DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO das 12h do dia 9/9/2022 às 11h59min. do dia 16/9/2022 

DES. ADOLFO AMARO MENDES das 18h do dia 16/9/2022 às 11h59min. do dia 23/9/2022 

JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR das 18h do dia 23/9/2022 às 11h59min. do dia 30/9/2022 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 943/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/COGES/ASTDG, de 20 de abril de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a aquisição de certificado digital do tipo e-CNPJ Web SSL, 
para atender as demandas deste Poder Judiciário, nos termos do procedimento administrativo SEI nº 22.0.000011185-0. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Ernandes Rodrigues da Silva, matrícula nº 360028 - Integrante Requisitante; 
II - Mauro Sérgio Braz, matrícula nº 360049 - Integrante Técnico; 
III - José Ribeiro Neto, matrícula nº 358235 - Integrante Técnico Substituto; 
IV - Leda de Oliveira Batista Aires, matrícula nº 353592- Integrante Administrativo; 
V - André Luis Nazareno de Aguiar matrícula nº 361751 - Integrante Administrativo Substituto. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000009439-4 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01278 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Unicarh Apoio Adm Eireli. 
CNPJ: 37.279.614/0001-64.                
OBJETO: Empenho destinado a contratação de empresa ÚNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Workshop 
Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter tudo ao mesmo tempo? para magistrados e servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade presencial, nos dias 25 e 26 de abril de 2022, com carga horária de 30 
horas/aulas. 
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 18 de abril de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 286/2021 
ROCESSO 21.0.000018070-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Renata Ribeiro de Souza 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 286/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Renata Ribeiro de Souza, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4283339 e Informação - GGEM nº 13310/2022 evento 4283342, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar de Araguaína para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Nova Olinda; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
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O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 286/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000018070-7, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021 e, subsidiariamente no que couber pela Lei nº. 8.666/1993. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 
 PROCESSO 22.0.000010789-5 
CONTRATO Nº 160/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Loureiro e Figueiredo Comércio de Veículos - Ltda 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro para atender as necessidades do Estado do Tocantins. 
VALOR: R$ 400.500,00 (quatrocentos mil e quinhentos reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos veículos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3076 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 
 PROCESSO 22.0.000003943-1 
CONTRATO Nº 153/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lemes e Antunys Ltda - ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 2.268,00 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 118/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 
 PROCESSO 22.0.000004397-8 
CONTRATO Nº 155/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gráfica e Editora Capital Ltda - ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 2.225,00 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2022. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5172 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2022 36 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA Nº 7/2021 
 PROCESSO 21.0.000003081-0 
CONTRATO Nº 157/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construplac Construtora - Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de reforma e ampliação do Fórum da Comarca 
de Pedro Afonso. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 1.832.210,04 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil 
duzentos e dez reais e quatro centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
Ordem de serviço – OS pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado em caso de motivo justo, a critério do CONTRATANTE e 
atendida as disposições contidas no subitem 3.2 deste Contrato. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 57/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000028219-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 15/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: A.B Teleinformática Comunicação Ltda - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores 
industriais para automatização dos portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins, bem como o fornecimento 
de controle remoto. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 55/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000021424-5 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 13/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Construplac Construtora – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, 
remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica, 
desmembramento de salas e outros serviços de criação com fornecimento de materiais instalados, bem assim fornecimento de 
materiais instalados, em atendimento às necessidades das Comarcas do interior do Estado e nas Unidades Prisionais do Estado 
do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 56/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029503-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 19/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Mimo Indústria e Comércio de Móveis - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando a aquisição futura de mobiliários compreendendo os serviços de confecção, entrega e 
instalação de móveis em marcenaria sob medida, tomadas, fitas de LED, spots para lâmpada, bancadas de granito, balcões de 
granito, espelho, vidro, moldura, ganchos, papel de parede, incluindo-se a entrega/instalação e assistência técnica durante o 
prazo de garantia, visando atender as demandas da Sede do Tribunal de Justiça do Tocantins e Anexos da Capital Palmas-TO. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 58/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000014835-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 7/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Construplac Construtora – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para os serviços de instalação, remoção e 
recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado ou alvenaria, com emassamento, serviços de pintura, 
serviços de elétrica, piso em granito, balcão em granito e outros serviços referentes às necessidades de criação, adaptação e 
desmembramento de salas, com fornecimento de materiais para o Poder Judiciário e anexos no município de Palmas/TO. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 152/2022 
PROCESSO 22.0.000011283-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Flavia Lima da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 130/2017 
PROCESSO 17.0.000015839-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Karina Ferreira Alves 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga KARINA FERREIRA ALVES da prestação 
de serviços na especialidade de pedagogia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Formoso do Araguaia e cidade de Formoso do 
Araguaia, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 130/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2022 
PROCESSO 22.0.000001625-3 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Meirialda Barros Coelho 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social MEIRIALDA BARROS COELHO, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro 
na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 37/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2021 
PROCESSO 21.0.000002593-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Isabella Stêfania de Novais Lopes 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga ISABELLA STÊFANIA DE NOVAIS LOPES, 
da prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
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Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro 
na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 41/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 154/2022 
PROCESSO 22.0.000011261-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Goreth Dias Vidal 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.                                                                                                           
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 148/2022 
PROCESSO 22.0.000011085-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sharanahdya Quirino de Sousa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Tocantinópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.                                                                                                       
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 145/2022 
PROCESSO 22.0.000010934-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ramilla Xavier Nunes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.                                                                                              
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 144/2022 
PROCESSO 22.0.000010917-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marina Pinto Komka 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 150/2022 
PROCESSO 22.0.000011038-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Luíza Moreira Ayres Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 333/2021 
PROCESSO 21.0.000019200-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Álen Pereira de Farias 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social ÁLEN PEREIRA DE FARIAS, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro 
na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 333/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 329/2022, de 25 de abril de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ROSANGELA ALVES DE MORAES 
SANTOS, matrícula nº 142170, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 11/04/2022 a 11/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/111956; 
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.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352519 IRANIR TAVARES CERQUEIRA PIRES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 11/04/2022 à 11/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 330/2022, de 25 de abril de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, 
matrícula nº 228841, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
2ª VARA CRIMINAL, no período de 28/03/2022 a 29/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/111953; 
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 

224069 GIANE CRISTINA DE CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 28/03/2022 à 28/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 668/2022, de 25 de abril de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, 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 FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA, matrícula nº 357101, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 25 a 29/04/2022, a partir de 25/04/2022 até 29/04/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05 a 09/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Goncalves Marques 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 331/2022, de 25 de abril de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, matrícula nº 352488, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 18/04/2022 a 22/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/112086; 
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.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353309 BOLIVAR GONÇALVES PEREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 18/04/2022 à 22/04/2022 

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

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 669/2022, de 25 de abril 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 ANA LUIZA MULLER, matrícula nº 356384, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 25/04 a 09/05/2022, a partir de 25/04/2022 até 09/05/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 11 a 25/09/2023, 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 670/2022, de 25 de abril 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 BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES , matrícula nº 353573, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, 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 671/2022, de 25 de abril 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 DANIELLA LIMA NEGRY, matrícula nº 162750, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 25/04 a 24/05/2022, a partir de 25/04/2022 até 24/05/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 21/11 a 20/12/2022, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 672/2022, de 25 de abril de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LETICIA LUCIA DE MOURA SILVEIRA, matrícula nº 116758, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 25/04 a 09/05/2022, a partir de 25/04/2022 até 09/05/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07 a 21/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 673/2022, de 25 de abril de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIVAN ELOY GOMES, matrícula nº 102970, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, 
marcadas para o período de 20/04 a 19/05/2022, a partir de 20/04/2022 até 19/05/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 06/02 a 07/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 674/2022, de 25 de abril de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 SILVANIA GONCALVES DE CARVALHO, matrícula nº 139251, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 25/04 a 03/05/2022, a partir de 25/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 09/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 675/2022, de 25 de abril de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 MARA JAINE CABRAL DE MORAIS COSTA, matrícula nº 88925, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 25/04 a 05/05/2022, a partir de 25/04/2022 até 05/05/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 19/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Diretor do Foro 
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TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS 

Intimações de acórdãos 
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO 
SECRETARIA: GLACYNEIDE BORGES ROCHA 
Intimações Acórdãos 
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível Nº 0007608-41.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: Juiz DEUSAMAR ALVES BEZERRA. 
REQUERENTE: IDENILDE BEZERRA LIMA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
PRESIDÊNCIA: ADOLFO AMARO MENDES 
COMPETÊNCIA: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO 
CLASSE: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 
PROCESSO N. (ACÓRDÃO IMPUGNADO): 0010543-98.2020.8.27.2729/TO 
PROCESSO N. (ACÓRDÃO PARADIGMA): 0015026-95.2019.8.27.9200/TO 
ASSUNTO: Adicional de horas Extras 
EMENTA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. Turmas Recursais. Estaduais. Juizados da Fazenda 
Pública. art. 18. lei n. 12.153/2009.  art. 12, § 3º. Provimento n. 22/2012 do Conselho Nacional de Justiça. divergência superada. 
1. questão preliminar. 1.1 a turma de uniformização decidiu, por maioria, vencido o relator, que o juízo de 
admissibilidade dos pedidos de uniformização de interpretação de lei, compete ao presidente da turma de 
uniformização, nos termos do art. 12, § 6º. provimento 22/2012 do cnj. 1.2. A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DECIDIU POR 
UNANIMIDADE, QUE o procedimento da unificação de jurisprudência não tem como fim discutir a alteração de 
composição de uma mesma Turma Recursal, mas sim visa evitar oscilações de julgamento em turmas que tenham a 
mesma competência de julgamento e que estejam, atualmente, decidindo de modo divergente. Ou seja, esse instrumento 
não pode ser utilizado para ressuscitar entendimento pretérito e isolado de composição anterior, já superado dentro do 
colegiado da mesma Turma, com a finalidade de se tornar paradigma para alterar o entendimento pacífico trilhado por outra 
turma recursal. 1.3 a turma de uniformização decidiu, por maioria, vencido o relator, que o disposto no art. 121, § 1º. 
Provimento n. 22/2012 do Conselho Nacional de Justiça (divergência superada) configura matéria de mérito, MANTENDO, 
PORTANTO, A ADMISSÃO DO PEDIDO REALIZADA PELO PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, porém, 
julgando-se IMPROCEDENTE O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. 2. consulta submetida ao 
colegiado. Considerando a necessidade de sumular os entendimentos das turmas QUANTO A matéria discutida nos autos e o 
disposto nos arts. 182 e 193 do Provimento 22/2012 DO CNJ, A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DECIDIU, POR UNANIMIDADE, 
ratificar o entendimento já pacificado e sumular a matéria nos seguintes termos: ENUNCIADO 19 - O servidor, integrante da 
classe da Polícia Penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas 
de descanso, o que perfaz, no máximo, 08 dias de trabalho mensal, equivalente a 192 (cento e noventa e duas) horas de 
trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, não faz jus à percepção 
de horas extras, salvo se comprovado a realização de jornada de trabalho estendida ou plantões extras, ou seja, além da 
escala normal de trabalho (24x72). DECISÃO: A Turma de Uniformização decidiu por maioria, vencido o relator, manter a 
admissibilidade e julgar improcedente o presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Considerando a 
necessidade de sumular os entendimentos das turmas quanto a matéria discutida nos autos e o disposto nos arts. 18 e 
19 do Provimento 22/20121, submetida a consulta, a Turma de Uniformização decidiu, por unanimidade, ratificar o 
entendimento já pacificado e editar o seguinte enunciado: "ENUNCIADO 19 - O servidor, integrante da classe da Polícia 
Penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, o 
que perfaz, no máximo, 08 dias de trabalho mensal, equivalente a 192 (cento e noventa e duas) horas de trabalho ao 
longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, não faz jus à percepção de horas 
extras, salvo se comprovado a realização de jornada de trabalho estendida ou plantões extras, ou seja, além da escala 
normal de trabalho (24x72)." ACÓRDÃO: A a Egrégia Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
decidiu, por unanimidade Ratificar o entendimento já pacificado e editar o seguinte enunciado: "ENUNCIADO 19 - O servidor, 
integrante da classe da Polícia Penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 
horas de descanso, o que perfaz, no máximo, 08 dias de trabalho mensal, equivalente a 192 (cento e noventa e duas) horas de 
trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, não faz jus à percepção de horas 
extras, salvo se comprovado a realização de jornada de trabalho estendida ou plantões extras, ou seja, além da escala normal de 
trabalho (24x72).", nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 07 de abril de 2022. 
 
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO 
SECRETARIA: GLACYNEIDE BORGES ROCHA 
Intimações Acórdãos 
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível Nº 0006499-89.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: Juiz CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
REQUERENTE: IDAMILDE FREITAS MOREIRA 
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REQUERIDO: SEGUNDO GABINETE DA 1ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 
REQUERIDO: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do TO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - Palmas 
EMENTA: Incidente de uniformização de jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins. controvérsia - 
necessidade (ou não) do pedido de renovação, por ocasião da interposição do recurso inominado, da gratuidade da justiça, ainda 
que concedida pelo juízo de primeiro grau. questão analisada no juízo de admissibilidade do recurso inominado. 1.a cláusula do 
devido processo legal exige um processo leal e pautado na boa-fé de todos os sujeitos processuais; 2. em atenção ao princípio 
da boa-fé processual é desnecessária a formulação de novo pedido de justiça gratuita em sede recursal, quando este já integre o 
rol dos pedidos deduzidos na PETIÇÃO INICIAL, acompanhado de documento capaz de comprovar a hipossuficiência; 3. Uma 
vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos 
expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50 (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015; ); 4.  o não conhecimento do recurso interposto pela parte que já teve o benefício da 
justiça gratuita anteriormente deferido no processo ou que não teve apreciado o seu pedido de concessão do benefício 
apresentado em inicial, vai de encontro ao princípio do venire contra factum proprium; 5. ENUNCIADO FIRMADO PELA TURMA 
DE UNIFORMIZAÇÃO: é desnecessária a reiteração do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede 
recursal, caso o pedido tenha sido apresentado em outra fase processual, sendo perpetuada em todas as instâncias a 
assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, até sua revogação por meio de decisão, na qual será oportunizado a 
parte de recolher o preparo em 48 (quarenta e oito) horas." ACÓRDÃO: A Egrégia Turma de Uniformização do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, prover o Incidente de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais do Estado do Tocantins para que a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado do Tocantins seja 
unificada para consolidar o entendimento de que é desnecessária a reiteração do pedido de concessão dos benefícios da justiça 
gratuita em sede recursal, caso o pedido tenha sido apresentado em outra fase processual, sendo perpetuada em todas as 
instâncias a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, até sua revogação por meio de decisão, na qual será 
oportunizado a parte de recolher o preparo em 48 (quarenta e oito) horas. Desta forma, a teor do § 1º do art. 60 da RESOLUÇÃO 
Nº 7, de 04 de maio de 2017, o enunciado acima comporá a Súmula da Jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados 
Especiais do Estado do Tocantins e será veiculada no Diário da Justiça Eletrônico. Palmas, 07 de abril de 2022. 
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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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