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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001250-55.2021.8.27.2734/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA (AUTOR) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A) 
APELADO: MANOEL MARIO MATIAS PINTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO 
DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INDEVIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Em caso 
de celebração de acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução até o adimplemento da obrigação avençada (artigo 
922, CPC). 2- O não pagamento de qualquer das parcelas acordadas implica no rompimento do acordo, prosseguindo-se com a 
execução. 3- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral 
do acordo entabulado entre as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002119-52.2015.8.27.2726/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: ADRIANO SANTIAGO COSTA (RÉU- CPF) 
2º APELADO: ADRIANO SANTIAGO COSTA (RÉU- CNPJ) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE AÇÕES COM MESMAS PARTES. POSSIBILIDADE. ART. 28, LEF. 
EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da 
LEF, “O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de 
processos contra o mesmo devedor”.  2. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, por sua vez, é no sentido de que a 
reunião dos processos contra o mesmo devedor não implica na extinção da execução fiscal, uma vez que o interesse processual 
do exequente na satisfação do crédito tributário remanesce intacto e, ocorrendo a reunião de processos, o normal é a tramitação 
em conjunto, não sendo permitido ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de extinção do processo previstas na legislação 
pertinente. 3. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual 
acarretada pela reunião deste feito à execução fiscal mais antiga envolvendo as mesmas partes. 4. A extinção do feito não é a 
medida mais acertada, pois está em dissonância com a jurisprudência aplicável à espécie. 5. Recurso conhecido e provido 
recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o presente feito permaneça apenso 
aos autos principais. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o presente 
feito permaneça apenso aos autos principais, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. 
Marcos Luciano Bignoti. Palmas, 27 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000107-31.2001.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: PATRICIA SANTOS BEZERRA DANTAS (RÉU) 
ADVOGADO: RODRIGO MOREIRA BARRETO (OAB TO007088) 
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146) 
2º APELADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS JAVAÉS LTDA (RÉU) 
3º APELADO: WOSHINGTON LUIS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE DECRETA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESES 
DE NÃO OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 40 DA LEF. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. HIPÓTESE DOS AUTOS 
QUE SE AMOLDA AO QUE DECIDIDO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS 
RECURSOS REPETITIVOS. VERIFICADOS OS TRANSCURSOS DO PRAZO DE UM ANO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO 
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS SEM QUALQUER INTERRUPÇÃO. SENTENÇA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1- Nos termos do que fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, o prazo de um ano de suspensão a que alude o art. 40 da LEF se 
inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública tem ciência sobre a não localização do devedor e/ou ausência de 
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bens penhoráveis, independente de pronunciamento judicial. 2- Também independentemente de manifestação do Fisco ou de 
pronunciamento judicial, encerrado esse prazo de suspensão se inicia, automaticamente, o curso do respectivo prazo 
prescricional, de modo que, após findo este também e ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, reconhecer e decretar 
a prescrição intercorrente. 3- Eventuais constrição patrimonial efetiva e citação efetiva do executado são aptas a interromper 
esse prazo prescricional, não bastando para tanto, todavia, os meros requerimentos tendentes a encontrar bens para satisfação 
da dívida. 4- Tendo o Fisco a oportunidade de se manifestar nos autos limitando-se a repetir pedido de penhora online e dilação 
do prazo para apresentar memória de cálculo, correta a decisão que reconhece e decreta, de ofício, a prescrição intercorrente. 5- 
Não há que se falar em mora no andamento do feito atribuída ao judiciário, quanto a exequente é intimada da decisão que defere 
penhora on-line em 2012 e manda juntar memoria atualizada do débito, mas em cumprimento a esta decisão somente junta a 
memória atualizada do débito em 2018. 6 - Apelo conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 7ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER da Apelação e, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença atacada, por seus próprios termos, acrescidos dos aqui 
alinhavados, 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 pelo o Procurador de Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 27 de abril de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000064-82.2007.8.27.2739/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
1º APELANTE: ALTAIR LUIZ CAMILO (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCIO RODRIGO FRIZZO (OAB PR033150) 
2º APELANTE: GRACIELA MARIA CARDOSO CAMILO (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCIO RODRIGO FRIZZO (OAB PR033150) 
3º APELANTE: MANUEL MARQUES CARDOSO (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCIO RODRIGO FRIZZO (OAB PR033150) 
4º APELANTE: MARIA AMELIA CARDOSO TAVARES (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCIO RODRIGO FRIZZO (OAB PR033150) 
APELADO: VALDIMIRO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
AÇÃO DE USUCAPIÃO PREVIAMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
DEPENDÊNCIA ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, a ação possessória foi 
interposta quando já em curso a ação de usucapião, demanda esta ainda não julgada. Logo, considerando que a ação de 
usucapião está fundada na suposta aquisição originária do domínio e que o direito de propriedade não é oponível à tutela 
possessória, é de se reconhecer presente o interesse de agir dos autores/apelantes, devendo, assim, a demanda possessória 
por eles ajuizada seguir regularmente o seu trâmite. 2. Sobreleva destacar que o STJ sufraga entendimento no sentido de que a 
posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida 
mesmo contra o direito de propriedade, concluindo, nessa esteira, que não há, inclusive, prejudicialidade externa que justifique a 
suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e 
provido, a fim de cassar a sentença objurgada, determinando o regular prosseguimento da ação possessória. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 7ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso apelatório, 
porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de cassar a sentença 
objurgada, determinando o regular prosseguimento da ação possessória, 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 pelo o Procurador de Justiça, MARCOS LUCIANO 
BIGNOTI. Palmas, 27 de abril de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
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): GARRA CONSTRUTORA LTDA - ME - CPF/CNPJ n°: (#)CPFREULISTA(#), por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014048-
06.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 8.668,72 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), representada pelas CDA´s n° 
20190000065,20190000066,20190000067  datadas de 11/04/2019 acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
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estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho 
proferido no evento n°6 a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de 
maio de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.   
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5379225, 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 5019183-
21.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ Nº 07.806.333/0001-
51, ANTONIO MARTINS DA SILVA (CPF Nº 387.155.381-68 e LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA (CPF Nº 348.497.181-
91), sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima descritas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 58 - SENT1. dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub 
judice, o marco inicial se deu em 05/06/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 05/06/2020, uma vez que é 
contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao 
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei.Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5012749-16.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  ADRIANO SINESIO DA SILVA 
Executado :  ADORIAN SINESIO DA SILVA 
Executado :  RAVENA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 23/09/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
23/09/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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EDITAL Nº 5379502, 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 5012749-
16.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ADRIANO SINESIO DA SILVA (CPF Nº 195.229.438-00), ADORIAN SINESIO DA SILVA (CPF Nº 252.431.518-58) 
e RAVENA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA (CNPJ Nº 06.143.062/0001-39), sendo o mesmo para INTIMAR as partes 
executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomarem ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 59 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 23/09/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
23/09/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) 
anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de 
ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-
se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  29 de abril 
de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5380769, 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 5008626-
72.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de SOLANIA M. DE L. MOURA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.970.760/0001-
45 e SOLANIA MYRELY DE LIMA MOURA, sócia, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 046.743.104-31, sendo o mesmo 
para INTIMAR as partes executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 53 - SENT1 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 24/11/2014, portanto, o prazo prescricional se 
perfectibilizou em 24/11/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 
(cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, 
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-
se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril 
de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5381443, 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 5008355-
63.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de SUPERMERCADO VALADARES LTDA (CNPJ Nº 08.545.222/0001-00, EIDER RODRIGUES VALADARES (CPF 
Nº 472.686.031-34) e IEDA CORINA VALADARES DE PAIVA (CPF Nº 169.200.661-49), sendo o mesmo 
para INTIMAR as partes executadas acima descritas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5185 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022 6 

 

 
 

sentença proferida no evento n.º 49 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
pessoa jurídica e sócia Ieda Corina Valadares de Paiva ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - 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; 3 - Considerando o recibo do protocolo de valores no sistema Sisbajud (evento 46), havendo bloqueio de valores em 
conta(s) de titularidade da parte executada, promova-se desde logo com o desbloqueio em favor do(a)(s) executado(a)(s); 4 - 
Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-
se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês 
de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique -Juíza 
de Direito. 
 
EDITAL Nº 5381896, 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 5008268-
10.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ANTONIA ALEXSSANDRA FACUNDO DE ARAUJO (CNPJ Nº 10.853.718/0001-84) e ANTONIA ALEXSSANDRA 
FACUNDO DE ARAUJO (CPF Nº 019.376.821-61), sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima descritas,  para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 49 - SENT1 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 16/03/2015, portanto, o prazo prescricional se 
perfectibilizou em 16/03/2021, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 
(cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, 
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-
se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril 
de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito..". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5383617, 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 5003584-
13.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de L E DA SILVA & CIA LTDA - ME, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.454/0001-66, na pessoa de seu representante legal, 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 35 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ademais, friso que o próprio 
exequente, depois de intimado, peticionou aos autos reconhecendo a prescrição intercorrente (evento 32). In casu, o marco 
inicial se deu em 22/08/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 22/08/2020, uma vez que é contado o prazo de 
suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
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Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: a- Intime-se o exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença; b- 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; c- Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intime-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 
2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA BARROS MORAES - CPF/CNPJ n°: 18679234168, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024834-75.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.111,49 
(um mil, cento e onze reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200037191, datada de 03/06/2020, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 4 DECDESPA1, a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA 
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0001524-06.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIANNY GONÇALVES CARNEIRO 
Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a 
égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso haja, bem como dos 
honorários sucumbenciais os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do 
CPC/2015. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Intime-se as partes acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2. 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; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e 
REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se.  Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0007370-38.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: INOVE GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS - EIRELI 
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao 
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pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o executado da presente sentença, na pessoa do seu 
curador especial; 3. 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; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 5000126-03.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARIA MARLENE FERREIRA SILVA 
RÉU: M M FERREIRA SILVA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se 
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0005680-03.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUÍS TEODORO GUIMARÃES (Espólio) 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de 
Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que intime o exequente da 
presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0000832-07.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Ademais, considerando o reconhecimento da Ilegitimidade Passiva do 
executado, CONDENO o exequente ao pagamento das custas processuais finais, bem como dos honorários sucumbenciais os 
quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015. 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. 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; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se.  Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0006330-21.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: IZABEL BITENCOURT QUEIROZ 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5185 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022 9 

 

 
 

Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em 
face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao 
pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime o exequente da presente sentença. 
 
Execução Fiscal Nº 0005502-35.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: DISTRIBUIDORA LYRIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
RÉU: ALBERTO LYRIO BORGES 
RÉU: ANDRÉ NOGUEIRA SANTOS LYRIO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:  1. Intime-se o exequente acerca do 
conteúdo do conteúdo da presente sentença. 2. Intime-se o executado da presente sentença, bem como para que apresente os 
dados bancários necessários para devolução do montante remanescente; 3. Apresentado os dados bancários do executado para 
devolução da quantia remanescente, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida do valor que se encontra penhorado nos 
autos; 4. 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; 5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. 6. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0016148-60.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUÍS TEODORO GUIMARÃES (Espólio) 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de 
Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que intime o exequente da 
presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5019183-21.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 
Executado :  ANTONIO MARTINS DA SILVA 
Executado :  LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 05/06/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
05/06/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5008626-72.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  SOLANIA M. DE L. MOURA 
Executado :  SOLANIA MYRELY DE LIMA MOURA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 24/11/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
24/11/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5008355-63.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  SUPERMERCADO VALADARES LTDA 
Executado :  EIDER RODRIGUES VALADARES 
Executado :  IEDA CORINA VALADARES DE PAIVA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação 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, face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a pessoa jurídica e sócia Ieda Corina Valadares de Paiva ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
2 - 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; 3 - Considerando o recibo do protocolo de valores no sistema Sisbajud (evento 
46), havendo bloqueio de valores em conta(s) de titularidade da parte executada, promova-se desde logo com o desbloqueio em 
favor do(a)(s) executado(a)(s); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5008268-10.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  ANTONIA ALEXSSANDRA FACUNDO DE ARAUJO 
Executado :  ANTONIA ALEXSSANDRA FACUNDO DE ARAUJO 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 16/03/2015, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
16/03/2021, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
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executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5006028-48.2013.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  L. STIVAL ROTOLI-ME 
Executado :  LIANA STIVAL ROTOLI 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 28/11/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
28/11/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5004218-09.2011.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  JOAO BATISTA BRITO DE ANDRADE 
SENTENÇA: “(...) Como fora dito no relatório, em virtude da frustrada tentativa de citação e sob a égide do artigo 40 da Lei de 
Execuções Fiscais, no dia 23/01/2014 foi determinada a suspensão do processo pelo período de 01 (um) ano (evento 1, DEC09), 
suspensão essa que transcorreu sem manifestação alguma do exequente. Por conseguinte, com fulcro no art. 40, § 2º da Lei de 
Execuções Fiscais, o feito foi encaminhado para o arquivamento provisório no dia 26/07/2016 (evento 6), o qual, conforme 
certidão contida no evento 12, completou o quinquênio prescricional no dia 26/07/2021. Isto posto, considerando a subsunção 
desta ação de execução fiscal aos moldes previstos no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, o reconhecimento da incidência 
de prescrição intercorrente é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o 
feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado 
pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a 
égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - 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; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5004199-03.2011.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  INCORPORADORA VILA BOA LTDA 
SENTENÇA: “(...) Como fora dito no relatório, em virtude da frustrada tentativa de citação e sob a égide do artigo 40 da Lei de 
Execuções Fiscais, no dia 23/01/2014 foi determinada a suspensão do processo pelo período de 01 (um) ano (evento 1, DEC09), 
suspensão essa que transcorreu sem manifestação alguma do exequente. Por conseguinte, com fulcro no art. 40, § 2º da Lei de 
Execuções Fiscais, o feito foi encaminhado para o arquivamento provisório no dia 06/07/2016 (evento 6), o qual, conforme 
certidão contida no evento 12, completou o quinquênio prescricional no dia 06/07/2021. Isto posto, considerando a subsunção 
desta ação de execução fiscal aos moldes previstos no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, o reconhecimento da incidência 
de prescrição intercorrente é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o 
feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado 
pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a 
égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - 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; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5003584-13.2011.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  L E DA SILVA & CIA LTDA - ME 
SENTENÇA: “(...) Ademais, friso que o próprio exequente, depois de intimado, peticionou aos autos reconhecendo a prescrição 
intercorrente (evento 32). In casu, o marco inicial se deu em 22/08/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou 
em 22/08/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: a- Intime-se o exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença; b- 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; c- Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intime-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0003277-61.2022.8.27.2706 
Acusado: G. P. M. F. 
 Vítima: E.R.N.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 
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: G.P.M.F., brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em 25 de outubro de 1972, inscrito no CPF nº 628.668.501-49, atualmente em local incerto ou não sabido, da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao Requerido. a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que ela não esteja no local; b) 
Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda 
que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, Igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último 
caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão 
em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, 
ou mesmo de sentença absolutória, ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos 
em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda 
persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar 
advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de 
representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses..." 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, 04 de 
maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA 
Nº dos Autos: 0001956-93.2019.8.27.2706 
Acusado: L. F. M. C. 
 Vítima: S. S. M. 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(m) INTIMADA: S. S. M. S., atualmente em local incerto 
ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, 
com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de L. F. M. C., pelo delito tipificado 
no artigo 147, caput, do Código Penal e pela contravenção do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, com implicações da 
Lei nº 11.340/2006..." 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, 05 de maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0023628-26.2020.8.27.2706 
Acusado: D. S. A. 
 Vítima: T. S. M. 
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: D. S. A., brasileiro, em união estável, 
nascido aos 11/07/2001, natural de Carolina/MA, CPF n° 069.894.301-50, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida..." 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, 04 de maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0023797-76.2021.8.27.2706 
Acusado: C.E.D.O. 
 Vítima: M. L.G.N.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: C.E.D.O.,  brasileiro, filho de Andreia Dias 
Oliveira, nascido aos 01/04/1997, CPF nº 064.275.781-03, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último 
caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão 
em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, 
ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos 
em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda 
persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar 
advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de 
representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses..."  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, 04 de 
maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA 
Nº dos Autos: 0004287-48.2019.8.27.2706 
Acusado: P. A. B. R. 
 Vítima: M. G. C. 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(m) INTIMADO(A)(s): M. G. C. S., nascida aos 
09/08/1966, estudante, natural de Araguaína-TO, identidade n° 1191336,  atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de P. A. B. R., pelo delito tipificado no artigo 140 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, 05 de maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0016644-89.2021.8.27.2706 
Acusado: RAIMUNDO NONATO AMORIM CIRQUEIRA 
 Vítima: LUCINEIA ALVES CIRQUEIRA 
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: RAIMUNDO NONATO AMORIM 
CIRQUEIRA, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, nascido em31/07/1995, filho de 
Raimundo Neres Cirqueira e Maria Rosa Amorim, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida 
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado 
Tocantins, em desfavor de RAIMUNDO NONATO AMORIM CIRQUEIRA, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, 
caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima LUCINEIA ALVES 
CIRQUEIRA. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do 
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CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova 
que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, 
proporcionando-lhe oferecimento de defesa..." 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, 05 de maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei 
e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0014527-28.2021.8.27.2706 
Acusado: LUCAS FERNANDES DOS REIS 
 Vítima: LUCILENE BRITO DOS REIS e KARINA DOS REIS 
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: LUCAS FERNANDES DOS 
REIS, brasileiro, solteiro, vendedor, portador do CPF nº 058.125.271-30, nascido aos 03/05/1994, natural de Araguaína/TO, filho 
de Pedro Fernandes Soares e Lucilene Brito dos Reis, atualmente em local incerto ou não sabido, da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Trata-se da denúncia ofertada pelo 
Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de LUCAS FERNANDES DOS REIS ao qual imputa a prática de fatos que, 
em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figuram como vítimas LUCILENE BRITO 
DOS REIS e KARINA DOS REIS. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no 
artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em 
elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos 
ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa..." 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, 04 de maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho 
Gomes, lavrei e subscrevi. 
 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0001997-86.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: CLEUDIMAR DOS SANTOS SILVA 
Interditada: JOAQUINA VALERIA DOS SANTOS 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido (a) JOAQUINA VALERIA DOS SANTOS SILVA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente CLEUDIMAR DOS SANTOS SILVA 
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, 
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002236-90.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARCILENE CARVALHO DE FRANÇA 
Interditada: VITÓRIA DE FRANÇA BARROS 
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Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido (a) VITÓRIA DE FRANÇA BARROS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, 
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) 
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente MARCILENE CARVALHO DE FRANÇA 
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, 
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002189-19.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: GECIVAN FERREIRA DE FRANÇA 
Interditada: EVA MARIA DE FRANÇA FERREIRA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) 
requerido (a) EVA MARIA DE FRANÇA FERREIRA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente GECIVAN FERREIRA DE FRANÇA 
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, 
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA com o prazo de 10 (dez) dias. 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA HENRIQUE GUEDES NETO, conhecido como "NETO" , brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 
06/08/1983, natural de Almas/TO, filho de Domingos Guedes dosSantos e Cleuza Pereira Xavier, inscrito sob o RG de n° 
822.620 SSP/TO, e CPF: 040.797.561-60, residente em local incerto e não sabido, para comparecer na Vara Criminal desta 
Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo 
Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de participar da Audiência Admonitória que será realizada no dia 24/06/2022 às 
13hr:30min. 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, aos 10 de Maio de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, 
por ordem do MM Juiz, digitei e conferi. 
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GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0001224-62.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 306, §1º, I c/c artigo 298, 
inciso III da Lei n.º 9.503/97.. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: JEOVÁ 
DE FREITAS, brasileiro, natural de GuaraíTO, nascido aos 14.05.1976, filho de Carminha Candida de Freitas, CPF nº 
950.422.961-15, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 
Estado do Tocantins, aos 11/05/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura 
abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.  
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE n. 0002707-40.2016.827.2721 
Exequente: H. D. A. DE S 
Executado: GUSTAVO ROCHA DOS REIS, brasileiro, solteiro, filho de Ana Lucia Rocha dos Reis, inscrito no CPF nº. 
058.167.291-79. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária ao exequente, 
uma vez que teve sua defesa patrocinada por defensor público, e nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o feito 
sem resolução do mérito. Custas na forma da lei pelo exequente, contudo, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, fica 
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco anos, a 
contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do 
CPC). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 26 de abril de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0003285-32.2018.8.27.2721 
Exequente: V. E. N. DE A, P. J. N. E A, L. D. N. DE A 
Executado: MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA SOBRINHO,brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF sob o n. 
032.904.811-23, filho de Sebastião Ferreira de Solsa e Maria de Nazaré Ribeiro de Sousa. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta 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. Sem custas. Expeça-se alvará 
judicial em favor da exequente, para levantamento dos valores bloqueados em evento 63 e 71, a serem transferidos para 
o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins – FUNDEP, CNPJ nº 07.248.660/0001-35, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, Agência 3458, Operação 006, Conta Corrente 71.005-7. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 05 de maio  de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO n. 0001778-31.2021.827.2721 
Requerente: V. F. DA S 
Requeridos: A. M. DA S, menor, rep. p/genitora Sra.Dayanne Mota Carvalho, brasileira, convivente em regime de união estável, 
diarista, RG n. 1.075.833 SSP/TO, CPF n. 038.592.851-30, filha de José Ribamar Carvalho e Delzuita Mota de Macedo. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às exigências legais e 
existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado 
nos termos em que foram estipulados no evento 34 e, em consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 
nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC. As partes, em razão do acordo, deverão arcar com as custas processuais, na 
proporção de 50% para cada, conforme o art. 90, § 2º do CPC, ressalvado o contido no evento 90, § 3° do CPC, entretanto, em 
face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita que ora defiro, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual 
mudança nas suas situações econômicas; se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, os assistidos não puderem 
satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, expeça-se o 
competente mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Cidade desta Comarca. Recebida a 
confirmação do cumprimento, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. 
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P.R.I.C. Cientifique-se o representante do Ministério Público. Guaraí-TO, 26 de abril de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO.” 
  
 

GURUPI 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
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. 
                           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 00036927420148272722, de Ação de Execução de Título Extrajudicial 
requerida por BANCO BRADESCO S.A. em face de SUPERMERCADO BORGES LTDA ME, MARCOS ROBERTO BORGES 
DE SOUZA e ELISANGELA BATISTA AGUIAR BORGES e por este meio INTIMA o(a) executado(a) SUPERMERCADO 
BORGES LTDA ME, MARCOS ROBERTO BORGES DE SOUZA e ELISANGELA BATISTA AGUIAR BORGES, atualmente 
em lugar incerto ou não sabido, acerca das constrições de valores (evento 192), conforme inteligência do art. 854, § 2º do 
CPC, para que, caso tenham interesse, apresentem 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 822894333314, 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 12 dias do mês de maio de 2022. Eu, LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos n. 0006668-10.2021.8.27.2722/TO 
Ação: MONITORIA 
Requerente: FABIANI DE OLIVEIRA BROLLO EIRELI – ME 
Advogado(a): Não Constituído 
Requerido(a): DIEIME MACHADO ALVES 
Advogado(a): DRª ROSÂNIA DE JESUS AGUIAR  
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito nos termos do artigo 485, VI do CPC conforme fundamentação 
acima.CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 
cento) sobre o valor atualizado da causa.PRI. Após o trânsito em julgado não havendo requerimento das partes, proceda-se à 
baixa dos autos remetendo-se os autos à COJUN.Gurupi/TO, 1º de abril de 2022. 
 
Autos n.º:  0006492-31.2021.8.27.2722/TO 
Ação: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 
Requerente: CLOVES PEREIRA GUIMARÃES 
Advogado(a): DR. ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA   TO000497  
Requerido(a): HAYALLA ROCHA DE AGUIAR 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, determinando 
a expedição do competente mandado de imissão na posse sobre imóvel referente à matrícula 20.479 do CRI local, em 
definitivo.Condeno a parte requerida ao pagamento de perdas e danos a título de aluguéis no valor de R$ 200,00, (duzentos 
reais) durante os últimos cinco anos antes do protocolo ocorrido em 15/07/2021, acrescido de juros legais e correção monetária a 
partir da data do vencimento da obrigação.Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios 
que fixo em 10% do valor da causa.PRI. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes proceda-se às 
devidas baixas com as cautelas legais.Gurupi, 03 de maio de 2022. 
 
Autos n.º: 0003534-72.2021.8.27.2722/TO 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: VANAILDES COSTA MIRANDA 
Advogado(a): DRª POLLYANA LOPES ASSUNÇÃO (DPE)   DP886582        
Requerido(a): MARISA MENDES MACIEL 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I, do 
Código de Processo Civil para: CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) e R$ 
291,00 (duzentos e noventa e um), referente a aquisição de produtos cosméticos, acrescidos de juros legais da citação e 
correção monetária a partir do dia que ocorreu a inadimplência; bem como, em custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 
15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.PRI. Após o trânsito em julgado, 
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em não havendo manifestação das partes no prazo legal, dê-se as devidas baixas, remetendo o feito a COJUN.Data certificada 
pelo sistema. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 5000191-71.2007.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 831538974712 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER ALHO 2000 LTDA, CNPJ 05.549.280/0001-05 e dos sócios solidários a 
OTANIEL GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR, CPF 479.876.501-53; PATRÍCIA ALVES GUEDES, CPF 863.998.021-72. 
OBJETO: INTIMAÇÃO para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo exequente, contado do 
decurso do prazo deste edital. Seu prazo, que começará a fluir da data da publicação, terá transcorrido assim que decorram os 
30 (trinta) dias, tornando-se, assim, perfeita a INTIMAÇÃO.  ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. 
ADVIRTA(M)-SE o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão, dispensando-se nova intimação. 
Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 12 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o digitei, conferi 
e subscrevi. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0000539-74.2021.8.27.2726 
ACUSADO: AGEMILSON DIAS DE ALMEIDA 
FINALIDADE: CITAR o réu: AGEMILSON DIAS DE ALMEIDA, brasileiro, qualificado nos autos,atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 147,c/c lei 11340/06. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no 
prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou 
decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em 
conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos doze  dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO 
GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0000436-77.2015.8.27.2726 
ACUSADO: FÁBIO PEREIRA CRUVINEL 
FINALIDADE: CITAR o réu: FÁBIO PEREIRA CRUVINEL, brasileiro, qualificado nos autos,atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 155, caput do CPB. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no 
prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou 
decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em 
conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO 
GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Demarcação / Divisão n. 00019054520218272728, proposta por, CELSO BOTELHO DE LIMA, inscrito no CPF n. 
24010278668 e CLAUTENES MARIA DE LIMA inscrita no CPF n. 10678442878 em face de DAIANE MENDES GONCALVES, 
inscrita no CPF n. 07131915629, ANTÔNIO DE TAL e ALEX GONCALVES,  inscrito no CPF n. 04978778646, e ficam, neste ato, 
CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL DESCONHECIDO, dos termos da 
presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria 
alegada pelo autor, na inicial, (art. 576, parágrafo único, 341 do CPC). Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: 
“Citem os réus através de Oficial de Justiça por se tratar de área rural que não é regularmente coberta por serviços de Corre ios 
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(art. 247,IV, CPC), o réu poderá contestar a ação em até 15 dias, ficando ciência que a ausência de resposta gera a presução de 
veracidade dos fatos alegados pelo autor. Públique-se edital de citação e intimação de interessados incertos e desconhecidos 
(art. 576, parágrafo único, CPC). O edital terá prazo de 20 dias. Após o processo deve ir à replica por ato ordinátorio. OS 
CONJUGES DEVEM SER CITADOS. Aline Marinho Bailão Iglesias Juíza de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e 
afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do 
Tocantins, aos 31 de março de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucap n. 00018344320218272728, proposta por, NESIM BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF n. 04097547143, 
em face de COAPA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 02.893.830/0001-10, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, EM LOCAL 
DESCONHECIDO, bem como CONFINANTES E CÔNJUGES, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo 
conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “ DEFIRO a gratuidade da Justiça. A distribuição deve juntar aos autos certidão 
quanto a existência de ações possessórias ou de terras em face da parte autora. Cite-se e intime-se a parte requerida 
NECESSÁRIA CITAÇÃO DO CÔNJUGE, bem como todos os CONFINANTES E CÔNJUGES. A citação deve ser feita por AR, 
salvo zona rural e local de difícil acesso que deve ser feita por oficial de justiça. Dentro da comarca, proceda-se por oficial de 
justiça, vez que os correios não funcionam regularmente. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados 
incertos ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. 
Citar por edital também os réus e os confinantes e cônjuges. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da 
citação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial. Intimem-se, para manifestarem 
eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem como o Ministério Público. Aline 
Marinho Bailão Iglesias Juíza de Direito.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse 
expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma 
da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 02 de março de 2022. Eu, Luciana 
Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00018067520218272728, proposta por, VALDINEZ BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF n. 
71333127197, em face de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 02.893.830/0001-10, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, EM 
LOCAL DESCONHECIDO, bem como CONFINANTES E CÔNJUGES, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, 
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 
do CPC). Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “ DEFIRO a gratuidade da Justiça. A distribuição deve juntar 
aos autos certidão quanto a existência de ações possessórias ou de terras em face da parte autora. Cite-se e intime-se a parte 
requerida NECESSÁRIA CITAÇÃO DO CÔNJUGE, bem como todos os CONFINANTES E CÔNJUGES. A citação deve ser feita 
por AR, salvo zona rural e local de difícil acesso que deve ser feita por oficial de justiça. Dentro da comarca, proceda-se por 
oficial de justiça, vez que os correios não funcionam regularmente. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de 
interessados incertos ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local 
desconhecido. Citar por edital também os réus e os confinantes e cônjuges. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias 
contados da citação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial. Intimem-se, para 
manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem como o Ministério 
Público. Aline Marinho Bailão Iglesias Juíza de Direito.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de 
Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e 
publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 03 de março de 
2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0044511-61.2016.8.27.2729 
Tutela Cautelar Antecedente 
AUTOR: WALDEMAR ALVES FRANÇA - CPF: 71048340104 
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RÉU: LUIZ ANTÔNIO ZACHARIAS CALIL - CPF: 08268150149 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0044511-61.2016.8.27.2729, Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta 
por WALDEMAR ALVES FRANÇA em desfavor de LUIZ ANTÔNIO ZACHARIAS CALIL, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida LUIZ ANTÔNIO ZACHARIAS CALIL, CPF: 08268150149, atualmente em endereço 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de 
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 127.SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0025032-77.2019.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EHILTON ROBERTO DE SOUSA MADEIROS - CPF: 6731833940 
RÉU: BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59285411000113 
RÉU: CONSTRUTORA D. I. LTDA - - CNPJ: 07197626000189 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0025032-77.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por EHILTON 
ROBERTO DE SOUSA MADEIROS em desfavor de BANCO PAN S.A. e CONSTRUTORA D. I. LTDA, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida CONSTRUTORA D. I. LTDA, CNPJ: 07197626000189, atualmente em endereço incerto 
e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será 
nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 98. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
Coordenadora. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0013954-81.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): EVANDRO MENDES LACERDA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) EVANDRO MENDES LACERDA, brasileiro, diarista, solteiro, nascido 
aos 02/12/2000, natural de Porto Nacional/TO, portador do RG n° 1.604.016, filho de Eva Mendes Lacerda, residente e 
domiciliado na Rua 22, quadra 87, 04 - Jardim Aureny III - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), Rua 26, 26 - Aureny III - 
77000000 - Palmas (Residencial) e TO 020 KM 02 - Saída Aparecida Rio Negro - CASA DE PRISAO PROVISÓRIA - CPP, S/N - 
Zona Rural - 77000000 - Palmas (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00139548120228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: 1. 
EVANDRO MENDES LACERDA, brasileiro, solteiro, diarista, nascido aos 02/12/2000, natural de Porto Nacional-TO, filho de Eva 
Mendes Lacerda, inscrito no RG sob nº 1.604.016/SSP-TO, residente e domiciliado na Rua 26, Setor Jardim Aureny III, Palmas-
TO; Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 16h55min, na Rua 35, Quadra 152, 
14, Jardim Aureny III, os denunciados EVANDRO MENDES LACERDA E EUGUINEI DOS SANTOS AMARAL subtraíram, 
mediante violência e grave ameaça e em concurso de pessoas, 01 (um) aparelho celular, marca/modelo LG / LG D337, cor preto; 
01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung / SM G3502 T, cor preto; 01 (um) óculos de sol, marca Vonzipper, cor preto e; 
01 (um) óculos de grau, sem marca aparente, cor da armação marrom, de propriedade da vítima MARIA DUARTE DOS SANTOS 
MARTINS, conforme Termo de Entrega/Restituição de Objeto, juntada aos autos no evento 26, fls. 01, do IP. Segundo apurado, 
Guardas Municipais Civis foram acionados, via SIOP, para atenderem uma ocorrência de roubo perpetrada por dois indivíduos 
contra a vítima, no endereço supramencionado. Ao chegarem no local, os policiais avistaram a vítima nas proximidades e ao 
abordá-la a mesma relatou que o ora denunciado, EVANDRO MENDES DE LACERDA, desferiu contra a mesma um golpe 
usando uma chave “L” sextavada, com as extremidades cortada e lixada (para tornar-se um objeto perfuro cortante). Os golpes 
foram desferidos na região do torso da não esquerda. A vítima ainda declarou que logo após o roubo os denunciados fugiram. 
Diante das informações, os policiais iniciaram diligência de perseguição com o intuito de encontrarem os autores. Logo em 
seguida, os agentes da Guarda Municipal Civil encontram EVANDRO MENDES DE LACERDA, o qual havia sido detido por 
populares há aproximadamente 300 metros de distância do local da ocorrência. Fora encontrado com esse o aparelho celular 
subtraído, e ao ser interpelado sobre a bolsa a tiracolo que também havia sido roubada, o mesmo relatou que fora jogada 
durante a fuga de ambos. Durante as diligências da operação EVANDRO MENDES DE LACERDA confessou a autoria do crime 
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e declarou que seu comparsa EUGUINEI DOS ANJOS AMARAL, vulgo GUIGUI, havia fugido do local. Importando ressaltar que 
a equipe da guarda municipal civil não conseguiu localizar esse último no dia da ocorrência, apesar das diligências, vindo a 
encontrá-lo no dia 23 de setembro de 2029. No termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico, juntada aos autos no 
evento 26, fls. 22 e 23, a vítima reconheceu o denunciado, EVANDRO MENDES LACERDA, afirmando que não lhe restava 
dúvidas que esse havia sido um dos autores do crime. Porém, não conseguiu reconhecer o autor, ELGUINEI DOS ANJOS 
AMARAL, alegando que desde a data do crime até o dia do reconhecimento já havia se passado certo tempo e a ação criminosa 
havia sido muito rápida. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em 
Flagrante nº 8040/2019, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24-evento 1), Termo de Entrega/Restituição de objeto (fls. 01-evento 
26) e Laudo Pericial de Avaliação Direta de Objetos (fls. 03 ao 08-evento 26), Termo de Reconhecimento de Pessoas por Meio 
Fotográfico (fls. 22 e 23-evento 26), Laudo Pericial de Exames em Objetos (fls. 02 ao 04-evento 28) e demais provas coligidas 
aos autos. Assim agindo, os denunciados EVANDRO MENDES DE LACERDA e ELGUINEI DOS ANJOS AMARAL incorreram na 
sanção do artigo 157, § 2º, incisos II (concurso), do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo 
de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, 
requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único 
deste citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; Para depor sobre os fatos retromencionados, 
requer a notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações 
legais. Palmas-TO, 11 de março de 2020. SIDNEY FIORI JUNIOR Promotor de Justiça. DESPACHO: Considerando a não 
localização do acusado Evandro Mendes Lacerda, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, 
aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso 
de prazo do edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva 
disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao 
Ministério Público. Palmas/TO, 09 de maio de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 09/05/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0024187-79.2018.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JOSIMAR DA SILVA MATOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOSIMAR DA SILVA MATOS, brasileiro, união estável, pedreiro, 
nascido aos 31/07/1987, natural de Presidente Dutra/TO, portador do RG nº 690013 SSP/TO, inscrito no CPF nº 032.424.561-06, 
filho de Luis Pereira de Matos e Maria da Cruz da Silva Mato,  atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO 
PENAL nº 00241877920188272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Noticiam os Autos do Inquérito Policial que 
no dia 31 de dezembro de 2016, por volta das 21h20min, na Avenida Amaralina, Setor Morada do Sol II, nesta Capital, o 
denunciado JOSIMAR DA SILVA MATOS foi abordado e preso em flagrante delito, pela Polícia Militar, por conduzir o veículo 
automotor marca Fiat, modelo Palio, placa KDP-3257 com capacidade psicomotora alterada em função da influência de álcool, e 
ainda causar lesões corporais à vítima Joelson Pereira Lisboa. Segundo restou apurado, naquela data, o denunciado dirigindo o 
veículo Fiat, modelo Palio, placa KDP-3257, invadiu a pista contrária a sua mão de direção e colidiu com o veículo tipo 
motocicleta, marca Honda, modelo CG Titan, no qual estavam as vítimas Joelson Pereira Lisboa (condutor) e Joaquim Soares 
dos Santos (passageiro). Foi juntado aos autos Laudo de Exame Pericial em local de Acidente de Tráfego, evento 18. A Polícia 
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Militar foi chamada para atendar a ocorrência do acidente, momento em que se percebeu que o denunciado estava embriagado. 
Os Policias Militares solicitaram que o denunciado se submetesse ao teste de alcoolemia através do sopro em aparelho 
etilômetro, o que foi aceito pelo denunciado, tendo apresentado resultado de 0.55 mg/l de teor alcoólico. Diante do resultado o 
denunciado foi preso em flagrante. Apesar de arbitrada fiança ao denunciado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), aquele 
não realizou a prestação e por isso foi recolhido a Casa de Prisão Provisória de Palmas. Consta nos autos que a vítima Joelson 
Pereira Lisboa, que estava no veículo motocicleta marca Honda, modelo CG Titan, sofreu lesões corporais, pelo que fora 
submetido à exame de Raio-X no Hospital Geral de Palmas restando comprovadas lesões corporais na bacia e órgão genital. Na 
Delegacia de Polícia a mencionada vítima representou formalmente contra o denunciado, evento 18. Assim agindo, o denunciado 
JOSIMAR DA SILVA MATOS incorreu nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, e art. 129, “ caput”, do CP 
motivos pelos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação 
dos denunciados para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). 
Verificando-se que os denunciados se oculta para não serem citados, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de 
Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada os denunciados 
no endereço constante dos autos, requer que sejam eles citados por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no 
caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não 
constituírem defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396- A do Código de Processo Penal. c) Após, seja 
recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e 
cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação da denunciada. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo 
Penal, a comunicação dos ofendidos no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos 
ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que 
a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor 
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retro mencionados, requer a notificação 
e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. Palmas-TO, 13 de 
julho de 2018. André Ramos Varanda - Promotor de Justiça em substituição automática." DESPACHO: "Considerando a não 
localização do acusado Josimar da Silva Matos, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, 
aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Indefiro o pedido de produção 
antecipada das provas, uma vez que não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com 
base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula n. 455/STJ. Ademais, o simples argumento 
de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção 
antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório 
e ampla defesa. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para para confeccionar e juntar aos autos o 
espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador 
correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 09 de maio de 2022. LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, 
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na 
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 09/05/2022. Eu, NAYNA 
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0017436-42.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): VANILSON MORAIS DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) VANILSON MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, pedreiro, 
nascido aos 05.06.1971, natural de Pedro Afonso - TO, portador da carteira de identidade nº 298472, SSP/TO, filho de Almir 
Ferreira dos Santos e de Antônia Morais dos Santos, residente e domiciliado na Quadra 135, Rua 30, Lote 20, Palmas-TO, 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00174364220198272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "Entre janeiro e fevereiro de 2018, o denunciado Denilson da Silva Andrade, nesta Capital, adquiriu o 
aparelho celular da marca SAMSUMG, modelo G600FY/Galaxy, cor dourada, IMEI1: 353756082922337 e IMEI2: 
353757082922335, em bom estado de conservação, de pessoa desconhecida, sem tomar as devidas cautelas quanto a eventual 
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procedência criminosa do bem e a condição de quem o ofereceu. No período aproximado entre fevereiro e março de 2018, o 
acusado Denilson da Silva Andrade vendeu o referido bem ao senhor Antônio César da Luz Freitas, nesta Capital, pelo valor de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em 01/06/2018, o denunciado Vanílson Morais dos Santos adquiriu o aparelho celular 
mencionado do senhor Antônio César da Luz Freitas pela importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem exigir nota 
fiscal e sem as devidas cautelas quanto a origem do bem. O objeto da receptação pertence a Pedro Meira Soares e foi roubado 
na Rua 27, Quadra 27, Lote 03, Setor Jardim Aureny III, nesta Capital, no dia 29/01/2018, conforme Boletim de Ocorrência nº 
048504/2018 juntado aos autos. Durante as investigações de rotina, os agentes da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas 
obtiveram informações de que o bem roubado estava em poder do denunciado Vanílson Morais dos Santos. Diante disso, no dia 
21/06/2018, o acusado Vanílson Morais dos Santos se apresentou voluntariamente àquela unidade policial, na posse do aparelho 
celular, instante em que foi confirmado que se tratava do bem roubado descrito no Boletim de Ocorrência nº 048504/2018. O 
laudo pericial avaliou o bem na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Os denunciados incorreram em culpa, pois era 
razoável presumir que a coisa possuía origem criminosa diante da condição de que lhes vendeu (pessoas desconhecidas) e por 
não tomar as devidas cautelas quanto a procedência do bem (não exigir nota fiscal). Ante o exposto, estão os denunciados 
DENÍLSON DA SILVA ANDRADE e VANILSON MORAIS DOS SANTOS incursos no artigo 180, § 3º, do Código Penal, razão 
pela qual requer a citação destes conforme o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, entregando-lhes cópia da denúncia e 
cientificando-lhes da audiência de instrução e julgamento. Posteriormente, que seja apresentada defesa preliminar e recebida a 
denúncia. Requer, outrossim, que impossibilitada a suspensão condicional do processo, ao final do trâmite, seja julgado 
procedente o pedido contido na peça acusatória, condenando os denunciados nas sanções cabíveis. Requer, por fim, a 
intimação das testemunhas abaixo arroladas, bem como da vítima para depor em juízo, sob as penas da lei. Pede deferimento. 
Palmas-TO, 29 de abril de 2019. Maria Natal de Carvalho Wanderley Promotora de Justiça em Substituição Automática. 
DESPACHO: Considerando a não localização do acusado Vanilson Morais dos Santos, expeça-se edital de citação com 
prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Palmas 11/05/2022.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

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 00373425220188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE 
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) GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE?, 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 0037342-52.2018.8.27.2729, 
cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do 
Tocantins em desfavor de Gecineide dos Anjos Andrade, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, natural de Tocantínia/TO, 
nascida aos 27/07/1978, filha de Manoel Sabino de Andrade e Maria dos Anjos Bezerra de Andrade, portadora do RG nº 383298 
SSPTO, inscrita no CPF sob o nº 889.812.661-151, pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código 
Penal Brasileiro, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito 
Policial que, em 31 de julho de 2017, na residência, localizada na Quadra 1203 Sul, Alameda 06, Lote 01, Casa 03, QI 30, nesta 
capital, a denunciada GECINEIDE DOS ANJOS ANDRADE subtraiu, para si, com abuso de confiança, 01 (uma) geladeira, 01 
(um) fogão, 01 (um) botijão de gás, 02 (duas) cadeiras de macarrão e 01 (um) ventilador, em prejuízo de ROSANGELA SANTOS 
DA SILVA. Consta nos autos que a denunciada e a vítima se conheceram por volta do mês de julho de 2017, pois a denunciada 
estava procurando um lugar para alugar, porém, estava com dificuldades financeiras, ocasião em que a vítima ofereceu a sua 
residência para a denunciada residir durante o período em que ficaria viajando. Ao retornar da viagem no dia 03/10/2017, a 
vítima percebeu que alguns eletrodomésticos haviam sido furtados pela denunciada, cujo prejuízo foi orçado em 
aproximadamente R$ 3.681,00 (três mil seiscentos e oitenta e um reais). Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a 
prática delitiva, bem como afirmou que vendeu os objetos em um pregão para quitar o valor do aluguel, tendo repassado a 
importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para Claudimary dos Prazes Goveia (ex-sogra da vítima). No entanto, 
esta negou ter recebido qualquer valor da denunciada.. [...] A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2018 (evento 4). 
Houve citação do acusado (evento 12). Foi apresentada resposta à acusação (evento 19). 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 
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julgamento. A primeira audiência ocorreu em 23/11/2021. Foi ouvida a testemunha Francisco. 1. Francisco de Assis Lopes 
Pereira da Silva, testemunha. Não recordou dos fatos. A segunda audiência ocorreu em 29/1/2022. Foi decretada a revelia da 
acusada. Foi ouvida a seguinte depoente, cujo resumo da declaração a acompanha. 1. Claudimary dos Prazeres Goveia, 
testemunha. Relatou que na época dos fatos era muito próxima da Rosângela, e que certa vez Rosângela disse através de um 
telefonema, que iria embora e precisava alugar sua casa já com os moveis dentro. Soube depois que Rosangela havia alugado 
para uma mulher. Quando Rosangela retornou ela descobriu que as coisas dela não estavam mais lá. Se recorda que foi uma 
vez na casa de Rosangela quando a mulher estava morando lá, mas não entrou pois foi apenas buscar um microondas. Sabe 
que hoje em dia Rosângela mora no Rio Grande do Sul. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o 
Ministério Público requereu a absolvição da acusada com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A 
defesa, igualmente, pela improcedência da inicial acusatória e absolvição da acusada. É, em síntese, o relatório. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões 
preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Acolho o posicionamento das partes para absolver a ré por 
ausência de prova de que ela concorreu para a infração penal, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo. Conforme 
termo das audiências realizadas em juízo (eventos 65 e 84), a testemunha Francisco de Assis não se recordou dos fatos, e a 
testemunha Claudimary dos Prazeres não soube precisar quais bens foram de fato subtraídos da residência da vítima. Ademais, 
a vítima Rosângela Santos da Silva não compareceu em juízo e foi dispensada pelas partes. Assim, não há como afirmar ou 
comprovar a prática dos fatos alegados pela acusação. Destarte, o contexto probatório não foi suficiente para a prolação de um 
decreto condenatório, pois apesar dos indícios de provas de materialidade e autoria produzidas em fase de inquérito policial, tais 
não foram colhidas e amparadas pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, dispõe o artigo 155 do Código 
de Processo Penal: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas. O acervo probatório proveniente do inquérito é classificado como elemento informativo, 
não sendo suficiente para embasar uma condenação se não houver confirmação em juízo. Por estes motivos, ausentes outros 
elementos probatórios que garantam sem sombra de dúvidas a autoria delitiva, entendo que deve prevalecer o princípio in dubio 
pro reo para absolver o réu das imputações. Este é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: 
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ART. 157, 155, § 1º E § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO 
ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE 
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO. 1.  Apenas indícios, ainda que veementes, não bastam para sustentar uma condenação, uma vez que a 
probabilidade não se traduz em certeza, e não logrando êxito a acusação em produzir provas seguras de que o acusado tenha 
praticado os fatos narrados na exordial acusatória, o denunciado deve ser beneficiado pelo princípio do in dubio pro reo. 2.  A 
absolvição em casos como o presente não corresponde a uma declaração de inocência pura e simplesmente, e sim, que não 
existem provas suficientes para a sua condenação. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ/TO, AP 0001873-
35.2019.8.27.2720, Rel. Des. Jocy Gomes, Gab. do Des. Ronaldo Euripedes, julgado em 13/04/2021) APELAÇÃO CRIMINAL. 
ARTIGO 155, § 4°, I, II E IV, E ART. 155, § 4º, I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACERVO 
PROBATÓRIO. NÃO SE DEMONSTRA ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO 
MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO 1- Não é vedado ao Magistrado levar em consideração provas 
produzidas na fase de inquérito policial, desde que estas venham a ser confirmadas em juízo, a teor do que dispõe o art. 155 do 
Código de Processo Penal.  2 - Sendo as provas produzidas em sede judicial demasiadamente frágeis para confirmar a autoria 
do primeiro fato descrito na denúncia, é de rigor a manutenção da absolvição dos apelados.  [...]  4- Remanescendo dúvida, é 
imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição.  5 - Recurso conhecido e não provido. 
(TJ/TO, Ap n. 00224694320188279100, 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Célia Regina, julgado em 8/11/2018) 3. 
DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Gecineide dos Anjos Andrade, com base no artigo 
386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de 
Identificação da SSP/TO. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se." Palmas, 10/05/2022. LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 12/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e 
subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO  de  ORDINÁRIA DE COBRANÇA,  registrada sob o n.º 0026598-
90.2021.8.27.2729, na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS,  requerido  ALESSANDRO ALVES DA SILVA. É 
O presente para CITAR a parte requerida ALESSANDRO ALVES DA SILVA, portador do CPF Nº526.663.101-59, estando em 
lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do CPC. 
Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do 
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
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local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 10 de maio de 
2022. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 

3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0038235-38.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ELANE FELIX DO NASCIMENTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ELANE FÉLIX DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, profissional do 
sexo, nascida aos 12/04/1996, natural de Santa Luzia/MA, portadora do RG n° 044.522.782.012-3, inscrita no CPF n° 
610.533.703-50, filha de Maria dos Milagres Felix do Nascimento e de Onias Ribeiro do Nascimento, residente e domiciliado 
QUADRA 303 NORTE ALAMEDA 3 - PLANO DIRETOR NORTE - 77001262 - PALMAS (Residencial), atualmente em local 
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00382353820218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: 
"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA, em desfavor de; ELANE FÉLIX DO NASCIMENTO, brasileira, 
solteira, profissional do sexo, nascida aos 12 de abril de 1996, natural de Santa Luzia-MA, filha de Onias Ribeiro do Nascimento 
e de Maria dos Milagres Felix do Nascimento, inscrita no CPF nº 610.533.703-50 e portadora do RG nº 044522782012-3 SSP-
MA, residente e domiciliada na Rua 2, s/nº Bar da Lora, Bairro Vila Militar, Presidente Dutra/MA, telefone (99) 99144- 4688. 
imputando-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos: 3. Crime de Lesão Corporal (art. 129, caput, Código Penal) Consta 
também que, no dia 12 de janeiro de 2020, na casa de prostituição Campary Drinks, localizada no Aureny I, Alameda 5, lote 15, 
nesta Capital, o denunciado Weberth da Silva e Silva e a denunciada Elane Félix do Nascimento, com consciência e 
voluntariedade, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Nascimento Oliveira. Extrai dos autos que Elane e Clarice 
Nascimento iniciaram uma discussão relacionada aos serviços sexuais que ambas prestavam no referido prostíbulo, fatos 
presenciados pelo denunciado, o qual instigava Elane a agredir Clarice. Elane passou, então, a desferir tapas em Clarice, 
ocasião em que Weberth também começou a aplicar socos, tapas e chutes na vítima, nutrido por sentimento de ódio motivado 
pelo fato de Clarice não ter lhe pago um empréstimo de R$ 100,00 (cem reais). Elane confirmou que agrediu Clarice, mas em 
legítima defesa. Disse também que Weberth bateu na vítima, afirmando que o viu laçar o pescoço de Clarice com o braço e 
arrastá-la para um beco. Afirmou também que o denunciado lhe disse que mataria Clarice caso ela não lhe pagasse5 . Clarice foi 
submetida a exame de corpo de delito e o laudo registrou ofensa à sua integridade física, com lesões em toda a sua face e na 
região cervical (LAUDO PERICIAL, Evento 1, INQ1, folhas 13/14, do inquérito policial em anexo). Ante o exposto, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO denuncia SANDRA CARDOSO DA SILVA e WEBERTH DA SILVA E SILVA, vulgo Vavá, já devidamente qualificados, 
como incurso nas penas dos crimes tipificados no artigo 228, caput, e 229, caput, do Código Penal Brasileiro, e WEBERTH DA 
SILVA E SILVA, vulgo Vavá, nas penas do 129, caput, c.c art. 62, III, do Código Penal, e ELANE FÉLIX DO NASCIMENTO nas 
penas do art. 129, caput, também do Código Penal, requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação 
dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de 
instrução, interrogatório e julgamento, ouvindose as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor 
mínimo reparatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, de vendo aquele ser 
intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que, se 
quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita objeto desta denúncia, 
nos termos do art. 201, do CPP. Palmas, TO, data e hora certificadas pelo sistema. Diego Nardo Promotor de Justiça. 
DESPACHO: Relativamente ao crime de lesão corporal,  era possível a transação civil entre os denunciados WEBERTH DA 
SILVA E SILVA e ELANE FÉLIX DO NASCIMENTO e a vítima CLARICE NASCIMENTO OLIVEIRA, nos termos dos arts. 72 e 74 
da Lei nº 9.099/1995. Todavia, as tentativas de realizar o acordo foram frustradas, por isso o processo terá seguimento. Recebo 
a denúncia, pois preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especialmente a descrição circunstanciada dos 
fatos criminosos imputados às pessoas acusadas, que foram adequadamente identificadas. Ademais, a petição inicial está 
apoiada em elementos indiciários suficientes a inferir a existência de justa causa para se dar início à persecução penal. Por ora, 
não se apresenta evidente qualquer das hipóteses previstas nos arts. 395 e 397 do referido diploma. Tendo como fundamento o 
art. 3º-A e a parte inicial do art. 156, ambos do Código de Processo Penal, consigno que cabe às partes produzirem as provas de 
seu interesse, salvo aquelas que não puderem ser obtidas sem pronunciamento judicial. Cumpre ainda ao autor da ação 
comprovar eventual reincidência, devendo, neste caso, informar circunstanciadamente os dados correspondentes à condenação 
definitiva das pessoas acusadas. O andamento deste processo observará as regras previstas na lei processual e, no que couber, 
no novo Manual de Procedimentos Penais do Estado do Tocantins, instituído pelo Provimento no 14/2018-CGJUS/TO, publicado 
no Diário da Justiça no no 4296 de 29/06/2018, pp. 123/136. Os autos serão remetidos à SECRIM para cumprimento dos 
seguintes atos: a) citar as pessoas acusadas para apresentarem suas respostas, por escrito, por meio de advogado (prazo de 10 
dias) ou Defensor Público (prazo de 20 dias); b) comunicar o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação da SSP/TO; 
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c) remeter o processo ao Distribuidor para expedição e anexação das certidões de antecedentes das pessoas acusadas. 
Ressalto que ELANE deve ser citada por edital, com prazo de 15 dias, uma vez que se esgotaram as possibilidades de sua 
localização. Desde logo, a escrivania deste juízo pode promover a baixa definitiva do procedimento investigatório ao qual este 
processo está relacionado. Palmas/TO, 10 de maio de 2022. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito.” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 11/05/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, 
digitei e subscrevo. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00012852420218272731     Chave: 354094566121 
Acusado: FRANCISCO DE ASSIS CIRILO DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc.. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado FRANCISCO DE ASSIS CIRILO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido em 01/04/1994, natural de Alto Parnaíba/MA, filho de Luzia Costa da Silva e Plácido Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 
053.488.731-79, residente na Avenida Divino Luís Costa, S/N, centro, em Divinópolis/TO, o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR FRANCISCO DE ASSIS CIRILO DA SILVA, devidamente 
qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03.: fica o réu FRANCISCO DE ASSIS CIRILO DA 
SILVA, definitivamente condenado no importe de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário 
mínimo. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 10/05/2022. Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-
Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juiz(a) de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.  FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Execução de Alimentos/Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº 
00065764420178272731, na qual figura como requerente R. A. M e R. A. M, beneficiado(a) pela Assistência Judiciária Gratuita  e 
requerido(a) F. DE A. M. E é o presente para INTIMAR o(a) requerido(a) F. DE A. M, brasileiro, solteiro, fazendeiro, portador do 
RG: 3.159.761 SSP-PE e CPF/MF: 066.430.978-00; filho de Raimundo Joaquim Maciel e Jacinta Panta Modest, residente em 
lugar incerto ou não sabido, da penhora realizada em seu nome na Instituição bancária Caixa Econômica Federal, no valor de 
R$9.644,14 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) (ev. 134), bem como para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, se manifeste nos autos, sob pena de levantamento dos valores pelo exequente, de acordo com o determinado na 
decisão (ev. 129). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o(a) MM(ª). Juiz 
que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei.  Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no 
placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios 
____________. 
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PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Execução n° 5000028-67.2021.827.2733. Reeducando: LEANDRO FREITAS DE CASTRO. FINALIDADE: EDITAL DE 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal desta 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Intimação virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório Criminal se processam os autos de Execução 
Penal nº 5000028-67.2021.827.2733, que tem como reeducando LEANDRO FREITAS DE CASTRO . E não sendo possível 
INTIMAR, pessoalmente, o reeducando LEANDRO FREITAS DE CASTRO , brasileiro, união estável, consultor agrícola, nascido 
aos 28/02/1990, natural de Lagoa da Confusão-TO, filho de Geraldo Gomes de Castro e Ivoneide Freitas da Silva, portador do 
RG nº 14547666 SESP/ Polícia Civil/MG e CPF nº 015.932.136- 03,  estando atualmente em lugar incerto e não sabido, fica 
intimado para comparecer perante o Juízo Criminal desta Comarca e fazer-se presente na audiência admonitória, designada 
para o dia 20 de julho de 2022, às 15h30min. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e 
no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos onze dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu,___ Grace Kelly Coelho Barbosa – Diretora de Secretaria, que o digitei e 
subscrevi. Ass) JUIZ M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00097539020208272737 - Contra a mulher - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra CLAUDIOMAR NASCIMENTO DA FONSECA, brasileiro, casado, natural de Porto Velho/RO, 
nascido em 03/08/1987, filho de Antônio Amaral de Fonseca e Maria Lúcia Nascimento da Silva, inscrito no CPF nº 007.192.672-
00, RG.: 00001078829 – SSP/RO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo 
presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do 
CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a 
Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 11/05/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. 
Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

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): NEUZA FERREIRA DOS SANTOS 
- CPF/CNPJ Nº 011.171.371-47, 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$ 777,81 
(setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 
0008889-52.2020.8.27.2737 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 
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 VINICIUS DE ARAUJO BELARMINO, CNPJ/CPF 
nº 012.822.481-97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007987-70.2018.8.27.2737 - Chave: 222137059618, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito 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 
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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 
0009957-37.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CLEBSON DA SILVA MATOS, 
CNPJ/CPF nº 01009679147, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 53 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. 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 
0006570-14.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA FLORA DE 
CARVALHO, CNPJ/CPF nº 08872490197, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 39 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. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000343-96.2014.8.27.2711/TO 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: LIMA E BORGES LTDA 
RÉU: KEILA RUBIA DE LIMA BORGES 
RÉU: KASSIA RUBIA DE FREITAS BORGES 
EDITAL Nº 5386761 
FINALIDADE: INTIMAR as executadas KÁSSIA RÚBIA DE LIMA BORGES, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 
868.395.271-15; KEILA RÚBIA DE LIMA BORGES, inscrita no CPF/MF sob o nº 850.799.361-34, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que, no prazo de 15(quinze) dias, informem seus dados bancários nos autos acima mencionado, 
para expedição dos alvarás de levantamento dos valores bloqueados. Tudo em conformidade a r. sentença, cuja a parte 
dispositiva segue transcrita abaixo: Sentença: "ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 924, II, e 925, ambos do Código de 
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Processo Civil, e 156, I, do Código Tributário Nacional, DECLARO extinta a obrigação e, por conseguinte, EXTINGO O 
PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno as executadas ao pagamento das custas 
processuais. Determino o desbloqueio mediante a expedição do alvará em favor das executadas para levantamento, devendo ser 
intimadas via edital a fim de informarem seus dados bancários. Determino ainda a retirada de restrição pelo RENAJUD e 
INFOJUD, caso existam. Transitada em julgado a sentença, sem cassação ou reforma, arquivem-se os autos, observados os 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO e demais formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data 
certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito" O 
presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via 
será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis-TO, 12 de maio de 
2022 ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC...Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 0000228-
04.2022.8.27.2741, tendo como réu: DIEGO CAMILO, brasileiro, união estável, sem mais informações, e a vitima: ALICE MARIA 
FRANCISCA RODRIGUES, brasileira, união estável, nascida aos 28/09/1994, filha de Rosa Merinda Francisco, CPF n° 
043.284.581-08, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da decisão 
no evento 04 a seguir transcrito; Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da 
Requerente, DEFIRO a representação, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas previstas na Lei 
Maria da Penha, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, a serem cumpridas pelo representado DIEGO CAMILO DE 
OLIVEIRA: Separação de corpos; Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (Art. 22, II da Lei 
11.340/06); O representado fica proibido aproximar-se da ofendida e de seus familiares onde quer que eles se 
encontrem, estabelecendo para isso um limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância (Art. 22, III, alínea “a”, Lei 
11.340/06); O representado fica expressamente proibido de se comunicar com a ofendida ou seus familiares por 
qualquer meio de comunicação, a saber, telefonia (convencional e celular - whatsAap), cartas, escritos, recados por 
terceiros etc. (art. 22, inciso III, alínea "b", Lei 11.340/06); O representado fica expressamente proibido de frequentar o 
local de trabalho da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica (art. 22, inciso III, alínea "c", Lei 
11.340/06); Fica autorizada a saída da vítima do local de convivência, sem perda dos direitos a bens, guarda dos filhos e 
alimentos; Fixo, liminarmente, à título de alimentos provisórios e provisionais o valor de 1/3 do salário mínimo, e o faço 
diante do binômio possibilidade e necessidade, tudo com base nas informações dos autos, que deverão ser pagos pelo 
requerido em prol da requerente e de sua filha comum, até o dia 10 da cada mês; Determino a devolução dos bens 
ilegalmente apropriados pelo suspeito agressor à vítima; Deverá o representado efetuar o pagamento de caução 
temporária, através de depósito judicial, por perdas e danos materiais advindos da violência doméstica auferida; A 
restrição do porte ou suspensão da posse de armas; eFica autorizado o apoio de proteção policial à vítima, com 
condução para hospital e departamento médico legal, bem como o traslado da vítima e dependentes para local 
confiável, quando ocorrer risco de morte ou atentado à incolumidade física. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte dois 
(11/05/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº  0000012-
43.2022.8.27.2741  , tendo como réu: KLEYDIONE PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro,nascido aos 04/11/1987, filho de 
Brasgida Maria Pereira de Araújo, CPF nº 019.501.581-95, e a vitima: MARIA CLARA BRITO ARAÚJO, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/05/2008, filha de Kelma Rodrigues de Brito, CPF n° 105.380.661-21, residentes em local incerto e não sabido; 
sendo o presente para que fiquem INTIMADOS, do inteiro teor da decisão no evento 04 a seguir transcrito; Ante o exposto, por 
serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da Requerente, DEFIRO a representação, 
DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, pelo prazo inicial de 06 
(seis) meses, a serem cumpridas pelo representado KLEYDIONE PEREIRA DE ARAUJO: Separação de corpos; 
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (Art. 22, II da Lei 11.340/06); O representado fica 
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proibido aproximar-se da ofendida e de seus familiares onde quer que eles se encontrem, estabelecendo para isso um 
limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância (Art. 22, III, alínea “a”, Lei 11.340/06); O representado fica 
expressamente proibido de se comunicar com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de comunicação, a 
saber, telefonia (convencional e celular - whatsAap), cartas, escritos, recados por terceiros etc. (art. 22, inciso III, alínea 
"b", Lei 11.340/06); O representado fica expressamente proibido de frequentar o local de estudo, culto e trabalho da 
vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica (art. 22, inciso III, alínea "c", Lei 11.340/06); Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio de 
dois mil e vinte dois (11/05/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 
15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000467-42.2021.8.27.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): DAVI CAMILO ALVES, vulgo 
“Pará, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/02/1989, filho de Francisca Camilo Alves, residente em local incerto e não 
sabido.Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo 
de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e 
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou 
se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 
por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em 
epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas o como incurso na pena do Artigo 180, “caput”, do Código 
Penal. Alvesaté final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, 
11/05/2022). 
  

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã - Respondendo 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 001699-
89.2021.8.27.2741 , tendo como réu: ERINALDO DE TAL, e a vitima: MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, 
união estável, nascido aos 21/10/1972, natural da cidade de Nazaré-TO, filha de Ines Pereira dos Santos, CPF n° 026.904.311-
06, residentes em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 
16 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo 
da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte dois 
(11/05/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 0000621-
60.2021.8.27.2741, tendo como réu: MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, união estável, nascido aos 28/03/1991, filho 
de Antonia Pereira dos Santos, CPF n° 036.168.341-39, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que 
fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 20 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas 
protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e 
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cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, 
aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (11/05/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

PALMAS 
6ª Vara Cível 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0013204-21.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: CONDEVRAN MENDES CARDOSO 
AUTOR: COMERCIO E MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS LTDA ME 
RÉU: RAFAEL DOURADO DE SOUZA 
RÉU: CASA DO CONSTRUTOR LTDA-ME 
EDITAL Nº 5079826 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK,  MMª Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Cível de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0013204-21.2018.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por 
CONDEVRAN MENDES CARDOSO e COMERCIO E MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS LTDA ME, em desfavor de RAFAEL 
DOURADO DE SOUZA e CASA DO CONSTRUTOR LTDA-ME, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO dos Executados, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem 
como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à 
penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a 
satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 3.166,56 (três mil, cento e sessenta e seis reais e 
cinquenta e seis centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de 
sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 44.OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para 
que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio 
do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a 
petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a 
Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). 
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante 
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso 
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir 
o número e a chave do processo 767165707618 para acesso integral.Eu, Raimunda Pinto de Sousa, Servidor de 
Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura 
da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 5079826v2 e do código CRC b2b4335d. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 4/4/2022, às 15:53:14 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostila 

 
Apostila, de 12 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
20.0.000027030-0, resolve lotar o servidor Matheus Matos Nogueira, Assessor Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do 
Decreto Judiciário nº 140, de 2 de junho de 2016, na 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, a partir de 6 de abril de 2022. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 92, de 12 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 1426, de 4 de maio de 2022, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2021.04.207141R1 e Processo SEI nº 22.0.000013590-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 498, de 5 de novembro de 2019, publicado no Diário da Justiça nº 4618, de 5 de 
novembro de 2019, que concedeu o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a segurada Antonia 
Barbosa Pinto Marinho, calculado de forma integral, no cargo de Depositário Público, Classe C, Padrão 15, pertencente ao 
quadro de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com carga horária mensal de 180 horas, a fim de 
incorporar aos proventos da segurada o Adicional de Qualificação no percentual de 5%, fixando o benefício no valor equivalente 
à soma do vencimento da ativa de R$ 11.137,87, que acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 3.341,36 
e do Adicional de Qualificação no valor de R$ 556,89, será pago no montante de R$ 15.036,12, reajustado por paridade e 
custeado pelo Plano Financeiro. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 93, de 12 de maio 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 22.0.000013073-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 6 de maio de 2022, Isa Braz Gomes de Aquino do cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Paranã. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 94, de 12 de maio 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 22.0.000013073-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Caroline Pereira Guimarães Tristão para o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Paranã. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 95, de 12 de maio 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 20.0.000027030-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 6 de abril de 2022, Illana Martins Rocha, do cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Editais 
 
Edital Nº 248, de 12 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para 
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como nos processos SEI nº 
22.0.000012612-1, 22.0.000010326-1 e 22.0.000012323-8, CONVOCA os candidatos a seguir especificados para, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem a documentação necessária à 
formalização da contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021. 
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NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ARRAIAS – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

3 ROOSEVELT HERMINIO PORTO 74 CADASTRO RESERVA 

  
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – PALMAS – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

8 ADRIANA AVELINA PESSOA DA SILVA 92 CADASTRO RESERVA 

  
NS – ANALISTA JUDICIÁRIO – BANCO DE DADOS 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

3 HESLEY RODRIGUES LIMA 66 CADASTRO RESERVA 

  
1. O convocado para o cargo de Analista Judiciário deverá encaminhar a documentação por meio do e-mail sates@tjto.jus.br. 
2. Os convocados para o cargo de Técnico Judiciário deverão encaminhar a documentação por meio do e-mail institucional da 
respectiva Comarca de opção, o qual poderá ser obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no 
endereço https://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/comarcas/foruns. 
3. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 3218-
4251. 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 1125, de 11 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000013111-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliar na Comarca de Itaguatins, nos julgamentos (decisões, sentenças) e despachos, bem como realizar audiências e 
presidir a sessão do Tribunal do Júri no dia 26 de maio de 2022, conforme pauta apresentada. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1126, de 11 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000013111-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado José Carlos Ferreira Machado para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliar na Comarca de Itaguatins, nos julgamentos (decisões, sentenças) e despachos, bem como realizar audiências e 
presidir as sessões do Tribunal do Júri nos dias 24 e 31 de de maio de 2022, e dias 2, 7 e 9 de junho de 2022, conforme pauta 
apresentada. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1131, de 11 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000031837-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 01 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Nº 124/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de janeiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 1ª Vara Cível 
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da Comarca de Palmas, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de 
atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de maio de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1132, de 11 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001915-5; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 07 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Nº 227/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 04 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na Comarca de 
Cristalândia, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de atos 
cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1133, de 11 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000002696-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 14 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Nº 303/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na Vara de 
Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis, para, em regime de mutirão, auxiliar nos 
julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1077/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 184/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010709-7, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Licitec Tecnologia - EIRELI EPP, que tem por objeto a aquisição de 
suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Richard Capitanio, matrícula nº 354002, como gestor do contrato nº 184/2022, e o servidor  Danillo 
Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1151/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114465 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kênia Polva Coelho Ferreira, Matrícula 359887, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Lagoa da Confusao-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000210-61.2022.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1152/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114430 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silva Bento Barbosa, Matrícula 357921, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do Tocantins-
TO, no período de 25/05/2022 a 25/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000532-
84.2022.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1153/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114437 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kesia Nunes de Oliveira Carreiro, Matrícula 356303, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Axixa do Tocantins-TO, no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0003001-57.2018.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1154/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114441 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Célia Silva Araújo, Matrícula 357549, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001257-
26.2021.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1155/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114442 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gracielle Siqueira Candido Pinheiro, Matrícula 356236, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO 
para Carrasco Bonito-TO, no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado 
no processo 0007137-34.2017.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1156/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114065 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 211572, o valor de R$ 3.286,08, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 18/05/2022 a 
21/05/2022, com a finalidade de participação no evento Redes WebGov a realizar-se nos dias 19 e 20 de maio de 2022 em 
Florianópolis/Santa Catarina, conforme Sei nº. 21.0.000025349-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Jeane Silva Justino Filho, CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA, Matrícula 269528, o valor de R$ 2.642,11, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 
735,96, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente 
ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 18/05/2022 a 
21/05/2022, com a finalidade de participação no evento Redes WebGov a realizar-se nos dias 19 e 20 de maio de 2022 em 
Florianópolis/Santa Catarina, conforme Sei nº. 21.0.000025349-6.  

Art. 3º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS, 
Matrícula 353243, o valor de R$ 2.642,11, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 735,96, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 18/05/2022 a 
21/05/2022, com a finalidade de participação no evento Redes WebGov a realizar-se nos dias 19 e 20 de maio de 2022 em 
Florianópolis/Santa Catarina, conforme Sei nº. 21.0.000025349-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Afrânio Vilar Freire de Carvalho, ASSESSOR(A) DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E SISTEMAS CGJUS, Matrícula 362237, o valor de R$ 2.642,11, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) 
diárias, cujo valor unitário é R$ 735,96, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, 
acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no 
período de 18/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de participação no evento Redes WebGov a realizar-se nos dias 19 e 20 
de maio de 2022 em Florianópolis/Santa Catarina, conforme Sei nº. 21.0.000025349-6.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Roberta Martins Soares Maciel Ismael, Matrícula 353612, o valor de R$ 
2.642,11, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 735,96, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 18/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de participação no 
evento Redes WebGov a realizar-se nos dias 19 e 20 de maio de 2022 em Florianópolis/Santa Catarina, conforme Sei nº. 
21.0.000025349-6.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1157/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114477 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Afonso Alves da Silva Júnior, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, 
Matrícula 288621, o valor de R$ 450,17, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 613,30, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade 
de providências referentes ao registro de atas de reunião no 2º ofício de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, 
local em que outras atas da Comissão Executiva do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do 
Brasil-CCOGE foram registradas, conforme Sei nº. 22.0.000013434-5.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1158/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114314 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de 
12/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI Nº. 
21.0.000003081-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira , Matrícula 358413, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de 12/05/2022 a 
12/05/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI Nº. 21.0.000003081-
0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1159/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114310 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 12/05/2022 a 
12/05/2022, com a finalidade de fazer visita técnica na obra de construção do fórum da comarca de destino, para sanar dúvidas a 
respeito do projeto do prédio, conforme SEI nº. 21.0.000005005-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 76,06, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 12/05/2022 a 12/05/2022, com a 
finalidade de fazer visita técnica na obra de construção do fórum da comarca de destino, para sanar dúvidas a respeito do projeto 
do prédio, conforme SEI nº. 21.0.000005005-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 76,06, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 12/05/2022 a 12/05/2022, com a 
finalidade de fazer visita técnica na obra de construção do fórum da comarca de destino, para sanar dúvidas a respeito do projeto 
do prédio, conforme SEI nº. 21.0.000005005-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1160/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114120 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Gles Cristina do Nascimento, ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 
Matrícula 352394, o valor de R$ 2.212,83, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 18/05/2022 a 
21/05/2022, com a finalidade de participação dos servidores Glês Cristina do Nascimento e Henryque Cerqueira Vasconceles, no 
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Treinamento 11ª Edição Redes WeGov, na modalidade presencial, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, em Florianópolis/SC, 
conforme SEI 22.0.000010846-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Henryque Cerqueira Vasconcelos, Matrícula 355925, o valor de R$ 2.212,83, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 18/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de participação 
dos servidores Glês Cristina do Nascimento e Henryque Cerqueira Vasconceles, no Treinamento 11ª Edição Redes WeGov, na 
modalidade presencial, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, em Florianópolis/SC, conforme SEI 22.0.000010846-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1161/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/113306 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Carlos Vilela Batello, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 
352364, o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no 
período de 04/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de Realizar troca de 2 switches conforme chamados service desk nº 
25729 e R49285.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1162/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/113783 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 09/05/2022 a 
13/05/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva nas referidas comarcas, conforme SEI 
22.0.000000014-4, 22.0.000000061-6 e 22.0.000000042-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1163/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114302 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Marlene Vasconcelos Saraiva, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352215, o valor de 
R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
12/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de levar o nobreak instalado no servidor (rack), que apresentou problemas devido as 
constantes oscilações de energia. bem como, realizar a certificação digital e Token, conforme SEI 22.0.000001015-8 e Service 
Desk R50237 e R49346.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1164/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114481 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Roniclay Alves de Morais, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
211474, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no 
período de 11/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participação na reunião do Projeto Justiça para Todos e alcance do 
Prêmio CNJ de Qualidade de 2022, conforme SEI 22.0.000012441-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Afonso Alves da Silva Júnior, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, 
Matrícula 288621, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-
TO, no período de 11/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participação na reunião do Projeto Justiça para Todos e alcance 
do Prêmio CNJ de Qualidade de 2022, conforme SEI 22.0.000012441-2.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 106,72, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 11/05/2022 a 11/05/2022, com a 
finalidade de participação na reunião do Projeto Justiça para Todos e alcance do Prêmio CNJ de Qualidade de 2022, conforme 
SEI 22.0.000012441-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1165/2022, de 12 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/114466 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 764,20, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 
16/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva na referida comarca, conforme 
SEI 22.0.000000062-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000027595-3 

INTERESSADO SUPERVISÃO TECNÓLOGICA ESMAT 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 44 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuida-se de procedimento licitatório cujo objeto é à contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos 
diversos de natureza contínua para dar o adequado suporte de impressão, alinhado a melhoria da qualidade, agilidade dos 
serviços e atender às necessidades, exclusivamente à Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto 
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a 
Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se a 
manifestação da ASJUADMDG (evento 4320395) HOMOLOGO o Pregão 24/2022-SRP, nos termos da adjudicação realizada por 
Pregoeiro, à empresa EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIREL, CNPJ 19.049.563/0001-00, tudo conforme os itens 
mencionados Ata da Sessão, Ata complementar, Resultado por fornecedor e Termo de adjudicação (eventos 
?4273383, 4314437, 4273388 e 4273394). 
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. DIGER para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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Concomitante, à STESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Republições 
REPUBLICAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 172/2022 
PROCESSO 22.0.000012368-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria de Fátima Araujo Carvalho Pires 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 775/2022, de 11 de maio 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 LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA, matrícula nº 207068, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 09/05 a 07/06/2022, a partir de 09/05/2022 até 07/06/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, 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 776/2022, de 12 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor CACIO ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 126264, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 12/05 a 10/06/2022, a partir de 13/05/2022 até 04/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 26/03/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 777/2022, de 12 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SAMUEL SANTOS DA SILVA, matrícula nº 90063, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 12/05 a 10/06/2022, a partir de 12/05/2022 até 04/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 27/03/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ALEXANDRE CESAR DANTAS 758.710.841-68 0001080-17.2014.827.2706 R$ 804,09 

ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES 023.195.221-07 0009349-21.2019.827.2722 R$ 145,37 

ALISSON CARLOS SOUSA GOMES 763.949.211-49 5000283-58.2011.827.2706 R$ 234,83 

ALZIRO NEVES MARINHO 311.120.801-04 0003092-35.2018.827.2715 R$ 124,77 

AMBROSIO ANTONIO DE CARVALHO 546.975.061-20 0005160-81.2021.827.2737 R$ 118,49 

ANDREIA TERESA ROSADO PAES 739.967.183-49 0002364-92.2021.827.2713 R$ 19,32 

ANICETO MONTEIRO DANTAS 049.757.401-25 0001080-17.2014.827.2706 R$ 804,09 

ANTONIA DE ARAUJO MORAIS 690.278.461-20 0011370-09.2015.827.2722 R$ 210,38 

ANTONIO AIRES FRANCA 042.000.801-25 5000034-06.2008.827.2709 R$ 3.222,28 

ANTONIO ELIUD ABRANTES DA SILVA 212.858.966-53 0006305-12.2020.827.2737 R$ 174,20 

ANTONIO FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA 437.913.871-20 0001884-37.2019.827.2729 R$ 353,29 

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA 025.644.341-69 0006312-04.2020.827.2737 R$ 141,56 

ANTONIO JOSE ROVERONI 058.309.188-11 5002031-43.2012.827.2722 R$ 184,32 

ANTONIO LUIS FERREIRA LIMA 983.794.961-91 0006346-76.2020.827.2737 R$ 150,70 

AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA 36.998.425/0001-89 5000034-06.2008.827.2709 R$ 3.222,28 

BISMAK RODRIGUES DA SILVA 10.639.742/0001-15 0009060-64.2014.827.2722 R$ 24,67 

BOLIVAN AIRES FRANCA 285.677.571-34 5000034-06.2008.827.2709 R$ 3.222,28 

CACILDO RODRIGUES DE SOUZA 142.319.938-31 0001966-10.2019.827.2716 R$ 188,83 

CAETANO E PENHA LTDA 02.722.408/0001-00 0005242-31.2019.827.2722 R$ 550,43 

CARLOS ALBERTO GUIMARAES LABRE 03.691.979/0001-80 5000030-46.2003.827.2740 R$ 362,88 

CARLOS CIRQUEIRA ROCHA 435.975.991-68 0035346-58.2014.827.2729 R$ 208,73 

CARLOS MARTINS SANTIAGO 376.802.851-87 0017315-74.2015.827.2722 R$ 180,82 

CARLOS VANDRE KERBER DE FREITAS 729.941.180-68 0044255-79.2020.827.2729 R$ 381,30 

CESAR AUGUSTO DURANS 388.003.811-20 0002568-88.2021.827.2729 R$ 114,23 

CEZAR NEVES DE MELO 605.745.181-34 0007132-23.2020.827.2737 R$ 123,66 
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CICERA ALVES DE OLIVEIRA AQUINO 389.179.711-72 0006829-81.2020.827.2713 R$ 345,42 

CLAYSON RODRIGUES ALVES 688.608.541-72 0009952-15.2020.827.2737 R$ 161,66 

CLODOMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 431.662.881-04 0011702-10.2014.827.2722 R$ 215,55 

COLEMAR FRANCISCO 409.389.561-91 0000466-37.2014.827.2730 R$ 90,82 

CRISTIANO GENARKLES FERREIRA TORRES 775.986.795-68 5000234-40.2009.827.2721 R$ 2.025,31 

DARLEY DE SOUZA FERNANDES DA COSTA 007.010.031-46 0000081-10.2018.827.2711 R$ 118,51 

DEMERVAL FERREIRA DA SILVA 028.796.891-04 0009408-95.2018.827.2737 R$ 162,59 

DIVINO ANTONIO DE BRITO 243.439.001-34 0015026-32.2019.827.2722 R$ 103,32 

EDIVALDO NOGUEIRA DE SOUSA 713.861.221-49 0013518-27.2014.827.2722 R$ 221,37 

EMAR EMPREENDIMENTOS ARAGUAIA LTDA 00.540.963/0001-88 0008288-52.2014.827.2706 R$ 835,39 

EVANILZA VERAS DE SOUZA 004.772.623-76 0005002-79.2018.827.2721 R$ 153,29 

FERNANDA CECILIA HOLZ 018.313.290-42 0010181-43.2018.827.2737 R$ 204,76 

FERNANDO BARBOSA DE SOUSA CORTEZ 044.214.231-57 0002039-21.2020.827.2724 R$ 431,01 

FERNANDO FERREIRA COUTINHO 009.917.631-90 0022456-43.2021.827.2729 R$ 210,31 

FERNANDO PRAIGIDA CARDOSO 954.456.682-15 0002538-80.2017.827.2733 R$ 77,48 

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 484.659.171-91 0010656-73.2020.827.2722 R$ 31,32 

FUTURESTAL AGRONEGOCIOS LTDA 11.526.164/0001-73 5016662-68.2012.827.2729 R$ 45,69 

GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS 005.674.981-31 5020029-66.2013.827.2729 R$ 210,45 

GILBERTO PEREIRA FARIAS 131.734.051-53 5014214-94.2012.827.2706 R$ 288,68 

GILVAN CAVALCANTE DOS SANTOS MEDRADO 585.436.351-87 0036269-74.2020.827.2729 R$ 29,53 

GLEYDSON DA ROCHA MOTA 000.746.071-62 0007928-14.2020.827.2737 R$ 159,66 

ILTON NUNES BONFIM 983.476.671-87 0035887-47.2021.827.2729 R$ 16,32 

IRIS MIRANDA DA SILVA 025.329.812-10 0007209-41.2019.827.2713 R$ 918,79 

ISLAN LOURENCO DE SOUSA 042.081.671-22 0030601-88.2021.827.2729 R$ 15,32 

ISMAEL MENDES DE ARAUJO 301.436.834-20 0004316-87.2018.827.2721 R$ 529,54 

JAILSON DIAS GOMES 027.829.392-11 0009032-41.2020.827.2737 R$ 135,90 

JONES PEREIRA BASTOS 08.626.204/0001-44 5037245-40.2013.827.2729 R$ 226,66 

JONES PEREIRA BASTOS 998.310.901-87 5037245-40.2013.827.2729 R$ 226,66 

JOSE HUMBERTO RODRIGUES 171.024.801-72 0000878-21.2021.827.2730 R$ 3.285,67 

JOSE RIBAMAR DA SILVA 476.369.471-53 0006040-10.2020.827.2737 R$ 151,70 

JUAREZ SCHLEDER SCHMITZ 349.847.631-91 0001575-05.2016.827.2702 R$ 544,79 

KEILA VIANA RIBEIRO 07.121.190/0001-44 0006713-03.2020.827.2737 R$ 151,00 

KLAYTON DA SILVA CARVALHO 003.659.761-99 0000641-20.2021.827.2719 R$ 907,53 

LAVANDERIA H2Oo EIRELI 00.233.718/0001-28 5008927-18.2011.827.2729 R$ 34,82 

LIDIANE COELHO ALVES 710.608.391-72 0005299-90.2017.827.2731 R$ 67,39 

LOURIVAL FERREIRA ALBINO 219.171.081-68 5000033-52.2007.827.2710 R$ 363,93 

LUIS HUMBERTO MANZAN 539.385.776-49 5001055-41.2009.827.2722 R$ 203,65 

LUZIA ALVES BOTELHO 574.839.901-63 0010264-88.2020.827.2737 R$ 141,66 

LUZIMAR DE SOUZA CARNEIRO 969.197.361-87 0013973-50.2018.827.2722 R$ 54,32 

MARCELO SOARES MENDES 022.748.081-39 0009723-55.2020.827.2737 R$ 127,90 

MARCOS FERNANDES MARCACINE 767.120.011-53 5002776-07.2009.827.2729 R$ 160,32 

MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA 194.600.741-20 5001650-87.2007.827.2729 R$ 110,66 

MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA 696.935.791-00 0007879-94.2020.827.2729 R$ 29,32 

MARIA DA CONCEICAO FREITAS DE SOUZA 941.790.261-04 0004803-22.2021.827.2731 R$ 448,51 

MARIA DE FATIMA DANTAS 326.928.701-15 0001080-17.2014.827.2706 R$ 804,09 

MARIA DO SOCORRO CARVALHO COSTA 426.472.402-30 0006627-32.2020.827.2737 R$ 233,20 

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA 866.406.071-15 0008238-54.2019.827.2737 R$ 135,85 

MARIA MARLENE FERREIRA DOS SANTOS 
CANDIDO 

370.098.341-72 0005754-80.2020.827.2721 R$ 17,32 

MARILENE DE ARAUJO E SILVA 922.405.771-34 0016876-32.2021.827.2729 R$ 17,32 

MARISTELA GOMES CAMARA 904.269.591-91 0006573-37.2018.827.2737 R$ 147,48 

MARLUCE DA SILVA MOTA 816.403.311-15 0026057-62.2018.827.2729 R$ 59,93 
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MATEUS MORETI ALVES 223.648.558-10 0000641-46.2018.827.2712 R$ 846,15 

MAURICIO GONCALVES MARTINS 700.199.201-13 0002210-39.2014.827.2707 R$ 681,03 

NESMINA DOS SANTOS SILVA 949.349.831-04 0009897-12.2020.827.2722 R$ 536,73 

OELBH RODRIGUES DA SILVA 814.992.301-25 0009060-64.2014.827.2722 R$ 24,67 

OSMAR CAVALCANTE DOS SANTOS 576.013.481-72 5001872-88.2012.827.2726 R$ 1.687,03 

OVERLAN DA CONCEICAO DE SOUZA 029.107.712-96 0004486-11.2018.827.2737 R$ 154,83 

PABLU HJUANN LUSTOSA OLIVEIRA 709.585.641-91 0008910-62.2019.827.2737 R$ 193,58 

PEDRO ALVES DA SILVA 188.355.031-91 0002612-13.2020.827.2707 R$ 403,64 

RAIMUNDO ALVES FERREIRA 933.072.178-87 0002823-57.2014.827.2740 R$ 80,82 

RAIMUNDO CARDOSO FILHO 261.348.291-53 0006208-33.2015.827.2722 R$ 188,13 

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA 303.314.553-15 0003769-96.2018.827.2737 R$ 214,71 

REGIANE MIRANDA CORREIA CAVALCANTE LIMA 927.616.311-53 0031782-03.2016.827.2729 R$ 356,32 

RENATO PEREIRA BARBOSA 08.571.691/0001-95 0000285-28.2017.827.2731 R$ 52,54 

RENATO PEREIRA BARBOSA 401.626.131-72 0000285-28.2017.827.2731 R$ 52,54 

SAMOEL DO CARMO ROCHA 708.040.362-68 0001436-22.2018.827.2722 R$ 89,64 

SERGIO ROSARIO PEREIRA DA SILVA 598.515.541-20 0006349-94.2021.827.2737 R$ 128,42 

SIMONE DA COSTA FERNANDES 039.272.547-97 0009441-62.2020.827.2722 R$ 115,32 

TONY STTEFFEN GOMES REGO 626.572.751-68 0005299-90.2017.827.2731 R$ 67,39 

UBIRATAN LOPES JUNIOR 046.756.451-51 0002304-29.2020.827.2722 R$ 21,32 

UNIDAS S.A. 04.437.534/0001-30 0030113-75.2017.827.2729 R$ 47,03 

VALMIR CAVALCANTE DOS SANTOS 300.643.761-68 5001872-88.2012.827.2726 R$ 1.687,03 

VALQUIRIA MOREIRA REZENDE 336.646.171-34 0014548-08.2016.827.2729 R$ 40,82 

VILELA COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS LTDA 01.974.801/0001-10 0021049-75.2016.827.2729 R$ 960,78 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

A DE OLIVEIRA BATISTA 07.846.023/0001-60 0000025-97.2020.827.2713 R$ 480,82 

ADAO & WANDE LTDA 37.237.575/0001-32 0034687-15.2015.827.2729 R$ 732,82 

ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS 498.863.201-68 5003635-86.2010.827.2729 R$ 335,27 

ADWARDYS DE BARROS VINHAL 930.799.401-30 0002736-41.2021.827.2713 R$ 411,04 

ALESSANDRO MENDES RODRIGUES 717.808.581-91 0004525-37.2020.827.2737 R$ 174,29 

ALINE CLEMENTE PEREIRA DA SILVA 026.175.731-84 0006045-32.2020.827.2737 R$ 113,69 

ANASTACIO FAGUNDES FURTADO 002.062.451-49 0002533-02.2019.827.2729 R$ 160,95 

ANDRE DE SOUZA ALMEIDA 014.206.366-50 0008591-60.2020.827.2737 R$ 135,04 

ANDREIA FRANCO GROMANN 873.443.431-34 0001624-44.2015.827.2714 R$ 629,23 

ANGELA RODRIGUES DE MIRANDA 131.728.671-53 0006142-95.2021.827.2737 R$ 145,82 

ANTONIO PATROCINIO MELO 067.150.281-68 0028968-47.2018.827.2729 R$ 692,89 

APICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 97.466.734/0001-00 5013236-14.2013.827.2729 R$ 6.112,60 

BATALHA AUTO ESCOLA ANK LTDA 08.147.087/0001-36 5003635-86.2010.827.2729 R$ 335,27 

BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A. 24.396.489/0001-20 0031351-32.2017.827.2729 R$ 324,72 

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA 
SANEATINS - CASAN 

02.725.912/0001-56 0024297-20.2014.827.2729 R$ 323,30 

CARLOS ALBERTO VIANA GOMES DOS SANTOS 596.818.611-91 0022409-06.2020.827.2729 R$ 467,86 
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CLAUDIA BORGES DOS SANTOS 909.185.411-15 0009650-49.2021.827.2737 R$ 122,32 

CLEITON FERNANDES DE CASTRO 804.386.281-87 0009031-90.2019.827.2737 R$ 145,97 

COMERCIAL DE CALCADOS MAGALHAES EIRELI 17.645.587/0001-99 0003754-97.2021.827.2713 R$ 35,82 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 
SANEATINS 

25.089.509/0001-83 0024297-20.2014.827.2729 R$ 323,30 

CONFECCOES DO-RE-ME LTDA 25.099.904/0001-47 0002116-89.2014.827.2740 R$ 212,38 

DANILO NERES NUNES 939.301.001-34 0005803-10.2019.827.2737 R$ 182,87 

DIVINO CARDOSO DA SILVA 589.265.771-04 0025818-63.2015.827.2729 R$ 723,13 

DIVINO GUIMARAES 163.292.791-87 5009174-96.2011.827.2729 R$ 277,52 

DOURADO & ANDRADE LTDA 05.874.234/0001-81 5000069-09.2007.827.2706 R$ 358,10 

EDMAR TEIXEIRA DE ALMEIDA 013.876.241-48 0002110-66.2014.827.2713 R$ 224,78 

ELIENE PEREIRA PORFIRIO 323.160.701-91 0013299-56.2020.827.2737 R$ 55,14 

ELMA GALVAO DUARTE PEDRO 863.075.171-15 0028539-81.2020.827.2706 R$ 129,82 

EMERI ALVES VELOSO 004.849.631-63 0008465-10.2020.827.2737 R$ 186,79 

ERIC TOSTA GOMES 703.210.431-20 0022701-64.2015.827.2729 R$ 376,76 

EVALDO BAIDUINO SOARES 590.597.611-20 0002110-66.2014.827.2713 R$ 224,78 

EZEQUIEL DE OLIVEIRA ROCHA 095.832.101-96 0008799-55.2021.827.2722 R$ 498,64 

FERNANDO CARDOSO PORFIRIO 233.728.691-68 0013299-56.2020.827.2737 R$ 55,14 

GEORGES AIRES NUNES 712.439.761-87 0033214-57.2016.827.2729 R$ 41,64 

ISALINO DOURADO ANDRADE 644.754.091-87 5000069-09.2007.827.2706 R$ 358,10 

J W COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO EIRELI 

04.934.092/0001-38 0025818-63.2015.827.2729 R$ 723,13 

JEFFERSON ALVES DE SOUZA 032.759.981-29 0002274-36.2020.827.2708 R$ 16,32 

JIOMAR APARECIDO LUCIO 314.718.891-49 0010496-71.2018.827.2737 R$ 154,57 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 391.688.401-87 5000293-57.2011.827.2721 R$ 4.550,94 

JOAO SOUSA COELHO 642.738.491-00 0006235-63.2018.827.2737 R$ 172,49 

JORDANA ROCHA SILVA 032.601.621-00 0025818-63.2015.827.2729 R$ 723,13 

JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO MARTINS 065.685.251-89 5003444-76.2011.827.2706 R$ 248,57 

JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR 010.319.136-45 0035148-50.2016.827.2729 R$ 191,56 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 
JUCEPA 

04.825.329/0001-42 0002149-69.2019.827.2719 R$ 76,39 

KETY VANI DOS SANTOS SARTORETTO 733.758.709-06 5000798-35.2007.827.2706 R$ 71.987,08 

LAILA MACHADO DA SILVA 074.752.471-80 0003676-55.2021.827.2729 R$ 690,34 

LARYSSA SAMARA FERREIRA SILVA DE SA 018.363.781-06 0003068-83.2018.827.2722 R$ 394,14 

LAUREANO OLIVEIRA COMERCIO E LOCACOES 
LTDA 

18.713.881/0001-53 0033717-10.2018.827.2729 R$ 85,32 

LEIDIANE FATIMA SILVA SOUSA 004.115.191-74 0004736-73.2020.827.2737 R$ 145,07 

LENIMAR VIEIRA DE ALMEIDA 707.405.421-68 5010176-33.2013.827.2729 R$ 218,40 

LEONEL DA SILVA CAMPOS 852.857.491-15 0006214-19.2020.827.2737 R$ 123,32 

LUCAS PEREIRA SILVA 043.412.921-61 0002149-69.2019.827.2719 R$ 76,39 

LUCIANA FAGUNDES BASTOS DE CARVALHO 11.756.907/0001-00 0017502-27.2016.827.2729 R$ 186,11 

MAELI ANDRADE E SILVA 234.157.543-91 0023297-69.2015.827.2722 R$ 169,39 

MANARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.460.434/0001-16 0001113-93.2018.827.2729 R$ 1.484,37 

MARA DAVIANY XAVIER DA SILVA 016.385.551-09 0005566-10.2018.827.2737 R$ 169,13 

MARCELO ALEXANDRE ARRUDA BARBOSA 091.875.698-76 5002988-91.2010.827.2729 R$ 313,68 

MARCELO ALVES FERREIRA 664.698.722-04 5000001-28.2004.827.2718 R$ 759,34 

MARCONCELOS MINERACAO LTDA 26.890.343/0001-62 0018564-68.2017.827.2729 R$ 55,06 

MARCOPOLO SA 88.611.835/0001-29 5001191-22.2006.827.2729 R$ 48,82 

MARCOS FERREIRA LUSTOSA 804.954.351-04 0004874-11.2018.827.2737 R$ 190,76 

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES 388.771.201-34 0008958-55.2018.827.2737 R$ 172,44 

MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA 466.574.791-15 0048331-83.2019.827.2729 R$ 154,79 

MARIA DE NAZARE DA SILVA 401.413.812-72 0009481-57.2019.827.2729 R$ 147,33 

MARIA DE OLIVEIRA NEGRE 195.596.661-34 0019792-73.2020.827.2729 R$ 628,17 
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MARIA DO SOCORRO FLORENTINO COELHO DE 
SOUZA 

024.700.987-34 0005335-85.2015.827.2737 R$ 267,12 

MARIA EUNICE VITA DA SILVA 887.156.631-91 5020660-44.2012.827.2729 R$ 228,77 

MARIA IMACULADA ARRUDA FERREIRA 229.926.776-04 5002586-33.2012.827.2731 R$ 15.278,29 

MARIO CEZAR SARTORETTO 543.428.729-00 5000798-35.2007.827.2706 R$ 71.987,08 

MARQUIANE MONTEIRO LIMA 989.407.321-20 0004281-79.2018.827.2737 R$ 193,21 

MATHEUS SILVA SOARES 090.751.181-39 0008799-55.2021.827.2722 R$ 498,64 

MOISES ANTUNES PIMENTEL FILHO 834.364.051-91 0001274-56.2019.827.2701 R$ 69,64 

MOISES ANTUNES PIMENTEL FILHO 01.733.809/0001-95 0001274-56.2019.827.2701 R$ 69,64 

MULTIPLA SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI 07.159.698/0001-31 0018451-17.2017.827.2729 R$ 598,71 

NEURACI SANTIAGO FERREIRA 250.346.772-53 0024112-79.2014.827.2729 R$ 648,33 

O M C GONCALVES 08.175.171/0001-63 0001686-05.2016.827.2729 R$ 183,87 

OSVALDO RIBEIRO DOS REIS 228.606.651-53 0018135-93.2015.827.2722 R$ 160,32 

PEDRO DA CONCEICAO SOUSA 02.792.570/0001-97 5000039-76.2001.827.2740 R$ 199,28 

PEDRO JOSE FERREIRA 055.546.406-72 5002586-33.2012.827.2731 R$ 15.278,29 

PLINIO CARLOS RODRIGUES ARAUJO 266.924.143-34 0018453-16.2019.827.2729 R$ 35,32 

RAFAELA DA SILVA GAMA 020.177.151-90 0036347-73.2017.827.2729 R$ 157,32 

RAIMUNDO JUNIOR APARECIDO RODRIGUES 921.644.631-53 0002801-96.2017.827.2706 R$ 430,35 

RESTDOURADO COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS LTDA 

12.154.262/0001-90 0001194-13.2016.827.2729 R$ 1.606,44 

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 006.656.751-35 0035224-69.2019.827.2729 R$ 17,02 

RODRISA CONSTRUTORA EIRELI 33.309.444/0001-62 0004340-22.2017.827.2731 R$ 98,00 

ROMILDO ARAUJO OLIVEIRA 626.452.421-20 0002736-61.2019.827.2729 R$ 31,82 

ROMILDO LOSS 375.436.608-49 5000429-07.2008.827.2706 R$ 161,82 

RUBEN MARCOS CALIXTRO AMARAL 124.588.800-53 0031351-32.2017.827.2729 R$ 324,72 

SARAH RAQUEL SOPRAN RIGOL 068.677.731-09 0030492-11.2020.827.2729 R$ 129,34 

SELVINO RAIMUNDO DOS SANTOS 485.272.541-15 0005154-74.2021.827.2737 R$ 123,32 

SOUSA FILHO COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA 

08.093.126/0001-60 0030656-49.2015.827.2729 R$ 229,75 

TEREZINHA DIAS FERREIRA 094.231.763-72 0003972-58.2018.827.2737 R$ 206,53 

TERRA LUZ CONSTRUTORA LTDA 06.555.337/0001-41 0009498-93.2019.827.2729 R$ 155,24 

UEDSON JORGE RIBEIRO 002.876.991-02 0002414-02.2018.827.2721 R$ 437,30 

VALDIR FERREIRA ROCHA 451.445.831-72 0001593-80.2018.827.2726 R$ 26,32 

VANDA MARTINS PEREIRA 626.508.901-34 0005729-82.2021.827.2737 R$ 122,32 

WAGNER DE OLIVEIRA COSTA 040.249.021-56 5040122-50.2013.827.2729 R$ 240,53 

WASINTON SEBASTIAO MUNIZ MOREIRA 618.878.621-53 0010758-50.2020.827.2737 R$ 155,80 

WILLIANS ALVES DE AZEVEDO 005.763.091-76 0007829-65.2015.827.2722 R$ 190,34 
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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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