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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000608-79.2021.8.27.2735/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: RAIMUNDA NONATA ALMEIDA COELHO (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1- O posicionamento 
adotado na sentença destoa do pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que não resulta ausência de interesse 
processual o fato de não haver requerimento administrativo em data anterior ao ajuizamento da ação, diante do comando 
expresso contido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal. 2- Não obstante, além do pedido declaratório de 
inexistência de negócio jurídico, a parte autora pugnou pela condenação do requerido em dano moral, pretensão que não pode 
ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. 3- Recurso conhecido e provido para cassar a sentença rechaçada e determinar 
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 
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, uma vez 
que cumpridos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença recorrida, 
determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito na instância singular, 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 0003953-71.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
ADVOGADO: EDWARDO NELSON LUIS CHAVES FRANCO (OAB TO002557) 
ADVOGADO: ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA (OAB TO003066) 
1º APELADO: JESLY DA CONCEICAO FARIAS (RÉU) 
2º APELADO: JOSÉ DE MATOS FARIAS (RÉU) 
3º APELADO: SUPER MASTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS/TO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – 
PALMAS 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL URBANO C/C TUTELA ANTECIPADA.  DESISTÊNCIA 
DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS. DESOCUPAÇÃO AMIGÁVEL. PAGAMENTO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS DEVIDA. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA QUE, MESMO COM A DESISTÊNCIA, HOUVE MOVIMENTAÇÃO 
DA MÁQUINA JUDICIÁRIA, QUE MATERIALIZOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO. ART. 90 DO CPC. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As custas processuais têm natureza jurídica de taxa e mesmo com a 
desistência da ação, o demandante movimentou a máquina judiciária, de forma que se materializou o fato gerador do tributo. 2. 
Assim sendo e, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, é devido o pagamento das custas processuais 
remanescentes com a desistência da ação antes da citação da parte contrária, uma vez que o encerramento do processo 
também exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não haja análise de mérito. 3. Recurso conhecido e improvido. 
Sentença mantida. 
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 interposto 
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença proferida em todos os seus termos. Sem honorários 
sucumbenciais, 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 0002200-88.2021.8.27.2726/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LONGA DOS SANTOS (AUTOR) 
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM 
BENEFíCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS PROVENIENTES DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFíCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURANÇA 
JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A aplicação do CDC às instituições 
financeiras é inegável, até mesmo por força de disposição expressa da lei que regula as relações consumeristas e Súmula 297 
do STJ. 2. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do 
conhecimento do dano e sua autoria. 3. No momento em que ocorre o último desconto no benefício previdenciário do consumidor 
inicia-se o termo para a contagem do prazo prescricional, inclusive para resguardar a segurança jurídica. 4. No caso, a ação foi 
proposta em 27 de outubro de 2021, tendo a cobrança da tarifa descontada na conta da parte autora iniciado-se em 08 de janeiro 
de 2015, contudo, restou demonstrado, por meio dos extratos bancários coligidos aos autos no evento 1/ANEXOS PET INI4, que 
tal desconto perdurou até o ano de 2021, sendo este o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional quinquenal do artigo 
27 do CDC. Nessa senda, não encontra-se a pretensão autoral fulminada pela prescrição. 5. Recurso conhecido e provido, para 
afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
processamento. 
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 presente recurso 
apelatório, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a 
incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, 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 5000049-18.2007.8.27.2706/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: A. S. MORAES & CIA LTDA (RÉU) 
2º APELADO: ESPÓLIO DE ANSELMO DA SILVA MORAES (RÉU) 
3º APELADO: AIDELZA MARTINS MORAES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não 
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da decisão que 
suspendeu o feito, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 2. No caso concreto, apenas a pessoa 
jurídica e a pessoa física Anselmo da Silva Moraes foram citados (evento 1, MAND11 e MAND4, respectivamente). Todavia, 
Anselmo da Silva Moraes veio a óbito (evento 59, CERTOBT2) e a representante do espólio seria a sócia remanescente, ainda 
não citada, Aidelza Martins Moraes. 3. O bem indicado pela apelante como aquele que teria sido penhorado pertencia ao sócio 
solidário falecido, ou seja, a Anselmo da Silva Moraes (evento 42). Porém, extrai-se da certidão anexada ao evento 42 que o 
veículo não foi penhorado e avaliado, “pois a empresa está fechada e não localizei o bem e nem o executado”. 4. Considerando 
que a suspensão do feito por um ano, para fins do disposto no art. 40, caput, da Lei 6.830/80, se operou em 25/11/2013, o prazo 
prescricional de cinco anos teve início em 25/11/2014 e transcorreu integralmente sem que se verificasse a ocorrência de 
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo esta se ultimado em 25/11/2019. 5. Recurso conhecido e não 
provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença vergastada. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11 
do CPC porquanto não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que as partes executadas não 
se fizeram representar nos autos, 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 5000004-58.2000.8.27.2706/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: COFECIL COM DE FERRO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU) 
ADVOGADO: BÁRBARA CRISTIANE CARDOSO COSTA MONTEIRO (OAB TO01068A) 
2º APELADO: ORDALIZ BOTTURA (RÉU) 
3º APELADO: DOUGLAS ANTONIO MALIZIA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da decisão que 
suspendeu o feito, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 2. No caso concreto, houve a citação da 
pessoa jurídica (evento 1, MAND6, p. 2/5), bem como dos sócios, estes em 22/08/2011 (evento 1, MAND17, p. 3, 8 e 16), mas 
não houve penhora de bens. 3. A suspensão pelo prazo de 1 ano que antecede o transcurso do prazo relativo à prescrição 
intercorrente iniciou em 27/11/2013, quando a Fazenda Pública Estadual deixou de manifestar em relação à ausência de bens 
penhoráveis (evento 4), conforme certificado no evento 7, de modo que a prescrição intercorrente se operaria em 27/11/2019. 4. 
Todavia, em 31/10/2019, quando restava pouco menos de 1 mês para a configuração da prescrição intercorrente, 
especificamente no evento 60, a Fazenda Pública Estadual requereu a penhora dos veículos localizados por meio das buscas ao 
sistema RENAJUD (evento 58). 5. Como se vê, razão assiste ao apelante, pois, antes de concretizada a prescrição intercorrente, 
houve efetiva manifestação nos autos no sentido de indicar bens à penhora. 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a 
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 
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 regular 
prosseguimento, 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. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0000323-
38.2014.8.27.2701, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS SERPA LTDA, nas 
pessoas de seus sócios JACIRA CERPA DA CUNHA, CPF: 233.976.911-68, E VALCI SERPA CUNHA, CPF: 347.322.171-68. 
E, como esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, conforme cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da 
diligência, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n. C-1101/2013, no valor 
de R$ 8.584,74(oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), ou garantir a execução nomeando bens 
à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) 
intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste 
Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 05 de abril de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, 
Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 5102375v3 e do código CRC f4f2d5bb. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Coordenador das  atividades afetas à Central de 
Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo 
de 30 (trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 
0002012-38.2015.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de NOEME ARAÚJO DE MATOS, inventariante 
do ESPÓLIO DE LUZIA ARAÚJO DE MATOS. E, como esteja(m) em lugar incerto e não sabido, conforme cientificou o(a) 
Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra 
bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) 
Certidão de Dívida Ativa nº J-44/2015, no valor de R$ 2.689,19 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove 
centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes 
para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 
(trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, sendo o mesmo,  publicado no Diário da Justiça deste 
Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 13 de maio de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, 
Técnico (a) Judiciário (a), digitei e conferi. 
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ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Inventário Nº 0000638-19.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: RITA MARIA FERREIRA 
RÉU: DOMINGOS FLORIANO DA SILVA (Espólio) 
INTIMAÇÃO da herdeira DINALVA FLORIANO DA SILVA dos termos da sentença proferida no evento 68 “SENTENÇA (...). 
Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, 
extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas 
as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do 
pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Fabiano Gonçalves 
Marques, Juiz de Direito” e despacho proferido no evento 71. “DESPACHO/DECISÃO DEFIRO como postulado no evento 69. 
NOMEIO o herdeiro Iris Floriano da Silva responsável por receber e distribuir os quinhões de cada herdeiro. CONCEDO o prazo 
de 30 (trinta) dias para prestar contas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Datado, certificado e assinado pelo EPROC. Fabiano 
Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Execução Extrajudicial de Alimentos Nº 0000423-09.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: ROZANIA CARVALHO LISBOA 
AUTOR: GLEICY KELY FRANCISCO LISBOA 
RÉU: JOÃO FRANCISCO DE MACEDO FILHO 
INTIMAÇÃO do executado “SENTENÇA. (...). Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor quitação pelo 
pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e 
assim o faço, determinando o 
arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e 
assinado pelo e-Proc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO”. 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais 
da Comarca de Ananás -TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o acusado ELIONARDO LOPES DE ARAÚJO, brasileiro, 
solteiro, lavrador, naturalidade não informada, nascido aos 20/10/1988, filho de Maria das Graças Lopes de Araujo, inscrito no 
RG nº 940021, residente na Rua São Raimundo (esquina com a Rua Tiradentes), Riachinho/TO, atualmente com endereço 
incerto e não sabido,  da sentença proferida no evento 133, nos autos Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0001305-
02.2021.8.27.2703/TO, cuja parte dispositiva final é o seguinte: Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 
CONDENAR ELIONARDO LOPES DE ARAÚJO, pelo cometimento do crime descrito no art. 147 do Código Penal. Da dosimetria 
da pena.Pena-Base: Analisando os autos, observa-se que, das oito circunstâncias judiciais descritas no art. 59, CPB, nenhuma 
se revela negativa. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Agravantes e Atenuantes: Presente a agravante 
prevista no art.art. 61, II, “f”, do CP, razão pela agravo a pena em 05 (cinco) dias, levando a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) 
dias de detenção. Ausente atenuantes.  Das Causas de Aumento e de Diminuição: Os autos não revelam a presença de causas 
de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena final em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Do Regime 
Prisional: Fixo o regime aberto para cumprimento da pena,  conforme determina o art. 33, §2º, c, CPB. Da Substituição da Pena 
Privativa de Liberdade e do Sursis Penal: A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no disposto no 
art. 77, III, do Código Penal (AgRg nos EDcl no REsp 1700643/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 
02/10/2018, DJe 08/10/2018).  Do Direito de Recorrer em Liberdade: Reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade. Da 
Reparação do Dano: Considerando que não há requerimento de reparação do dano expresso da acusação nem da ofendida, 
deixo de fixar o valor indenizatório (REsp 1643051/MS). Das Deliberações Finais: Condeno o acusado ELIONARDO LOPES DE 
ARAÚJO ao pagamento das custas processuais. (art. 804 do CPP), as quais ficarão suspensas, em razão do denunciado ser 
assistido da Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a)  Proceda-se as comunicações de praxe; c) oficie-se ao Cartório 
Eleitoral para suspensão dos direito políticos; d) expeça-se guia de execução definitiva; P.R.I.  Ananás-TO,  28 de abril de 2022. 
 Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 17 de maio de 2022. Eu, Solange R. Damasceno, 
Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
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ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Diante do exposto, confirmo a liminar, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I 
do CPC, para decretar a interdição total dos abrigados abaixo descritos: a) Arcângela da Silva Aguiar; b) Antonio de 
Oliveira; c) Antonio Manoel Aparecido; d) Antonia Marinho da Silva; e) Ana Coelho Cunha; f) Cícero Ferreira Campos; g) 
Eduardo José de Farias; h) Claudionor Flores de Oliveira; i) Eva Fonseca Lemos; j) Geraldo Borges da Costa; k) Luisa Lidia 
Leite; l) Maria Socorro de Andrade Oliveira; m) Maria Magdalena da Silva; n) Maria de Lourdes de Sousa; o) Nivaldo Costa; p) 
Pedro Carneiro de Lima; q) Ricardinho Ribeiro Rocha; r) Zilda Mendes de Oliveira.Fica nomeado curador(a) para todos os atos 
da vida civil dos abrigados, o Presidente do “Abrigo São Thiago”, ANTONIO VILAS BOAS, a qual incumbe representar os 
curatelados na defesa de seus direitos, principalmente, frente aos órgãos públicos em geral (INSS, Unidades de Saúde) 
e privados (bancos em geral), em especial, na administração de seus benefícios previdenciários, ficando determinado que todo 
o dinheiro deve ser empregado em proveito deles (despesas com alimentação e remédios, produtos de higiene e limpeza, 
utilizado no Abrigo São Tiago). Lavre-se o termo de curadoria definitiva, especificando os poderes do curador frente ao 
exercício de gerir a vida dos curatelados, nos termos acima delineados.Após, intime-se o(a) curador(a) nomeado(a) para assiná-
lo em cartório, no prazo de cinco dias. Transitada em julgado, inscreva a sentença no Registro de Pessoas Naturais de 
Araguaçu-TO, bem como providenciem a sua averbação no assento de nascimento do(a) interditando(a), nos termos dos artigos 
89, 92 e 107, § 1°, da Lei n° 6.015/73, publicando-a imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça do Tocantins e na Plataforma de Editais do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, onde deverá permanecer por 06 (seis) 
meses, bem como na Imprensa local por uma vez e na Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 
edital os nomes do(a) interditado(a) e do(a) curador(a), causa da interdição, os limites da curatela, conforme dispõe o artigo 755, 
§ 3º, do Código de Processo Civil. Intimem. Cumpra-se. Araguaçu, 27 de agosto de 2021.Jossanner Nery Nogueira Luna – Juiz 
de direito Respondendo pela Comarca de Araguaçu/TO. Eu, __________ Tecnico Judiciário que o digitei. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS  
KILBER CORREIA LOPES, MERITÍSSIMO JUIZ DE  DIREITO SUBSTITUTO AUTOMÁTICO DA 1ª VARA CRIMINAL E 
TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a 
todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR a acusada: 
LUCIANA TENÓRIO BARBOSA, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos nº 0008545-
38.2018.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: JULGO 
IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, para ABSOLVER a acusada LUCIANA TENÓRIO BARBOSA, brasileira, em união estável, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em 14 de junho de 1990, natural de Colinas do Tocantins - TO, filha de Marcos da Silva 
Barbosa e de Laura Costa Tenório Barbosa, portadora da cédula de identidade RG nº 1.072. 367 - SSP/TO, inscrita no CPF nº 
039.993.091-11, residente na Rua Tocantins, nº 1171, centro, Nova Olinda -TO, da imputação relativa à prática do crime 
descrito no artigo 155, § 4º, II, por diversas vezes, c/c artigo 71, caput, e artigo 299, caput, por diversas vezes, c/c artigo 
71 , caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro, com fundamento no artigo 386, I e VII, do 
Código de Processo Penal. Araguaína, 14 de dezembro de 2021. Dr. Kilber Correia Lopes-Juiz de Direito." Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
13/05/2022. Eu, Silvio Eduardo Mourão de Novais, servidor judiciária, digitei o presente. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITISSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR o acusado: RAFAEL OLIVEIRA DE 
SOUSA, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos nº 0028095-82.2019.8.27.2706,  movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: julgo improcedente a pretensão punitiva 
do Estado e, como consequência natural, ABSOLVO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 21 de novembro de 1997, natural de 
Xinguara/PA, filho de Leide Oliveira de Sousa, portador do RG nº 1326463 SSP/TO, inscrito no CPF nº 065.483.331-10, da 
acusação de ter praticado os crimes descritos na denúncia e previstos no artigo 157, § 2º, inciso II e artigo 311, caput, 
ambos do Código Penal. Araguaína, 11 de maio de 2022. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 11/05/2022. Eu, Silvio Eduardo 
Mourão de Novais, servidor judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR C/ PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA nº.0025706-56.2021.8.27.2706, 
requerida por APARECIDA FERREIRA DA LUZ, brasileira, solteira, manicure, portadora do Registro Geral nº 1.742.648, 
SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 051.040.641-66, residente e domiciliada na Avenida São Francisco, 
n° 658, Setor Araguaína Sul, Araguaína - TO, CEP: 77.827-030, telefone: (63) 9 9100-1449 (WhatsApp), endereço eletrônico: 
aparecidaluz360@gmail.com. A Curadora foi nomeada em Substituição à Curadora anterior, Sra. Maria Eunice Ferreira da 
Cruz, tendo o MM. Juiz, proferido sentença na qual deferiu o pedido de substituição do curador anteriormente nomeado e 
nomeou em sua substituição a requerente, para exercer o encargo de Curadora do Interditado EMILIANO FEREIRA DA 
CRUZ, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em 28/10/1970, natural de Carolina-MA, filho de Luiza Ferreira da Cruz, portador 
da Certidão de Nascimento nº 23.439, fl. 09 do Lv. A-21 Junto ao CRC das pessoas Naturais de Carolina-MA, portador do 
Registro Geral nº 915.029, 2ª via, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 740.777.401-34, residente e 
domiciliado na Rua dos Abacateiros, s/n, Quadra E01, Lote 24, Setor Araguaína Sul, CEP: 77.827-150, Araguaína - TO, telefone: 
(63) 9 9284-3887 (WhatsApp/recado). Pelo MM. Juiz, no evento 10 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e 
nomeio APARECIDA FERREIRA DA LUZ  como curadora de seu tio EMILIANO FERREIRA DA CRUZ, para a prática de atos de 
natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome 
do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 
de Processo Civil. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, 
entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de 
que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas 
obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Oficie-se ao INSS para informar a 
alteração do Curador, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de 
Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá 
ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) 
Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 
1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) 
Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) 
poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se 
eletronicamente os patronos das Partes e o Ministério Público, observando o prazo em dobro se cabível. Não havendo 
interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do 
CPC), e, dê-se baixa definitiva. Araguaína/TO, 28 de dezembro de 2021(ass) Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito". 
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O 
processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo 
acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de 
acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO 
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E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos dois dias do mês de maio do ano  de dois mil e 
vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária-mat. 87144, digitei e conferi. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0003772-13.2019.8.27.2706, Chave 
nº534961313719, valor da causa R$40.000,00 (quarenta mil reais), proposta por JOSE EDILSON PEREIRA DE MELO em 
desfavor de WALDIR ALVES TEIXEIRA, LUZIA ARLETE VIEIRA CARVALHO e CLEIBER VIEIRA CARVALHO, sendo o 
presente Edital para  CITAR o requerido CLEIBER VIEIRA CARVALHO, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 
308.289-SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 772.447.021-91, atualmente em local incerto e não sabido, por todos os termos da 
ação, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do 
evento 104. OBSERVAÇÃO: Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta 
pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser 
apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições 
de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será 
nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 18/05/2022 Eu, Antonio Edvan de Sousa, Servidor de Secretaria, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de 
Direito   
 

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

EDITAL Nº 5430033, 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 5000021-
07.1994.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de GAMA & PINOTTI LTDA (CNPJ Nº 25.011.966/0001-55), CARLOS ALBERTO GAMA (CPF Nº 973.842.598-00) e SONIA 
REGINA PINOTTI GAMA (CPF Nº 037.523.438-18), sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas CARLOS ALBERTO 
GAMA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 973.842.598-00 e SONIA REGINA PINOTTI GAMA, pessoa fisica, inscrita 
no CPF sob o nº 037.523.438-18, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida 
no evento n.º 67 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 
24/08/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 24/08/2020, 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: 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 - 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 18 dias do mês de maio de 
2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5409699 
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 5013463-
73.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de RENATA ABRANTES DE OLIVEIRA QUARESMA, CPF nº 401.174.482-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 102 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo 
no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar 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. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade 
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 
dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5431309 
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 5000809-
25.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, GILMAR AFONSO RODRIGUES e MARFIBRA IND. E COMERCIO DE 
ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA, CNPJ/CPF nº 336.081.051-15, 323.960.901-00 e 37.422.896/0002-98, sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar 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. Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-
se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Intimem-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5362187 
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 0004387-
66.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de TANIA DOMINGOS CARDOSO, CNPJ/CPF nº 
696.963.142-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, com base no 
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 
em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. 
2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre 
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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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Intime-se.  Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5432355 
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 5000105-
17.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOSENILTON FELIX DA SILVA, JOCI BARBOSA e BARBOSA & FELIX LTDA, CNPJ/CPF nº 623.797.121-15, 
471.676.373-00 e 03.526.025/0001-11, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo 
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o 
feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 
1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar 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. 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." 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 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA 
SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias, Nº 5361693 
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 0027968-
47.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CLÁUDIO VASCONCELOS DOS SANTOS, 
CNPJ/CPF nº 000.121.081-54, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,  para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com 
base no 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 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. 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. Enfatizo que, remanesce valores constritos nos 
autos, que deverão ser liberados em favor da parte exequida, devendo o Cartório proceder com as diligências 
necessárias para devolução do montante.  Intimem-se.  Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
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E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5432735 
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 5000212-
37.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARIA DE FATIMA CHAVEIRO OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA CHAVEIRO, CPF nº 387.188.711-00, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar 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". 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 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5432945 
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 5000447-
23.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de RICARDO ANTONIO BATISTA PINTO, REJANE MARTINS PEDROSA CPF nº 358.345.011-68, 529.047.173-15, sendo 
o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 98 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar 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. 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." 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 18 
dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5433329 
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 5000017-
47.2006.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA e MF OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 533.901.801-68 e 01.740.967/0001-72, sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 60 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
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prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, 
tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, 
além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das 
custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-
se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Intimem-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5433606 
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 5000103-
23.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOAO ANDRADE DE ARAUJO e JOÃO ANDRADE DE ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 129.118.361-20 e 00.070.441/0001-60, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do presente feito e, 
consequentemente, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 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 quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos 
aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o 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." 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 18 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5433838 
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 5000173-
74.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de SINOMAR GONÇALVES GOUVEIA, DOUGLAS GONÇALVES COELHO, CLEVER GONÇALVES COELHO e 
GONÇALVES E COELHO LTDA, CNPJ/CPF nº 091.577.781-91 e 37.238.961/0001-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com 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 
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para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-
se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 5433778, 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 0024462-
29.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de KELLY DIAS BRANDÃO, pessoa fisica, inscrita no 
CPF sob o nº 003.988.351-52, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 48 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando 
a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente 
em virtude da renúncia ao prazo recursal. 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e 
arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  27 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 18 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 DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5434024 
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 5000189-
91.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de CIRILO ALVES NOGUEIRA e CIRILO ALVES NOGUEIRA, CNPJ/CPF nº 281.428.451-72 e 00.831.346/0001-31, sendo 
o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com 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." 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 18 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5434424 
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 0006500-
90.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CRISTIANY SABRINY GOMES BORGES, CPF nº 
005.670.121-74, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 25 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante 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 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. 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." 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 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SNETENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5434540 
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 0017200-
62.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RAIMUNDO PEREIRA FILHO, CPF nº 231.622.441-
53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 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." 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 18 
dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 5434548, de Intimação de Sentença, com prazo 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 0019766-
86.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LEONICE DIAS RIBEIRO, pessoa fisica, inscrita no 
CPF sob o nº 010.065.231-03, 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 107 - 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 executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
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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 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. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  27 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 18 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 DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5434908 
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 0016897-
48.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ENEILTA ALVES DA LUZ “ENEILTA ENFERMEIRA, 
CPF nº 847.389.281-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código 
de Processo Civil julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 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." 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 18 
dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5435567 
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 0018846-
10.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSELEIDE MIRANDA AGUIAR CARNEIRO, CPF 
nº 526.506.001-44, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código 
de Processo Civil julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 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." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
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e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 
dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5436244 
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 0016373-
51.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANA LUCIA SARAIVA DOS SANTOS, CPF nº 
917.123.191-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código 
de Processo Civil julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 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. 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." 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 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000030-22.2001.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  RENATO UCHOA DOS SANTOS 
Executado :  LACY NASCIMENTO VIANA 
Executado :  ALUCON COMERCIO IND. E ALUMÍNIO LTDA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 08/08/2011, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
08/08/2017, 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 - 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,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000021-07.1994.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  GAMA & PINOTTI LTDA 
Executado :  CARLOS ALBERTO GAMA 
Executado :  SONIA REGINA PINOTTI GAMA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 24/08/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
24/08/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5189 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 17 

 

 
 

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 - 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,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000834-38.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
RÉU: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA - SEMENTES 
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. 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021375-31.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CICERA GOMES DE OLIVEIRA 
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. 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001273-88.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE DE SOUZA VASQUE 
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 
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juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-
se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001571-80.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOÃO RIBEIRO JUNIOR 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004200-85.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO DOMINGOS BEZERRA 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003128-34.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANA JOAQUINA BEZERRA DA SILVA 
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). 4.  Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001998-77.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO CARDOSO NETO 
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). 4.  Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001432-94.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELIZABETH ALVES CARVALHO 
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). 4. Cumpra-se. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000010-02.1999.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  NELSON PALITOT NETO 
Executado :  CONCEIÇÃO DE MARIA FÉLIX MONTEIRO 
Executado :  NPN ENGENHARIA LTDA 
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 os executados 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, bem como o sócio NELSON PALITOT NETO, 
por meio do causídico constituído nos autos; 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 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. 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5189 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 20 

 

 
 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000809-25.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 
RÉU: GILMAR AFONSO RODRIGUES 
RÉU: MARFIBRA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA 
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. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001202-86.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CORNELIANO EDUARDO DE BARROS 
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). Intime-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001209-78.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO 
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). Intime-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001227-02.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARLOS EDUARDO CUNHA MACHADO 
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 
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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). Intime-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001383-53.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SOCITEC. SOCR. CIVIL TEC. E LTDA 
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). 4. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001424-20.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOEL PARREIRA NEVES 
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). 4. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002378-95.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALAN KARDEC DE FREITAS SILVA E CIA LTDA 
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 
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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). 4. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002440-72.2009.8.27.2706/T 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE PEREIRA COSTA 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000105-17.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: JOSENILTON FELIX DA SILVA 
RÉU: JOCI BARBOSA 
RÉU: BARBOSA & FELIX LTDA 
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. 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000105-90.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: FABIO CARVALHO FERREIRA 
RÉU: CASSIO CARVALHO FERREIRA 
RÉU: ANTONIO DE CARVALHO FILHO 
RÉU: FASSIO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Proceda-se com as diligências necessárias para levantamento do valor constrito 
no evento 01, DESP14, em favor da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
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apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0027968-47.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31501, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15474440 
Executado (s): CLÁUDIO VASCONCELOS DOS SANTOS 
SENTENÇA: (...)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 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. 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. Enfatizo que, 
remanesce valores constritos nos autos, que deverão ser liberados em favor da parte exequida, devendo o Cartório 
proceder com as diligências necessárias para devolução do montante.   Intimem-se.  Cumpra-se. Milene de Carvalho 
Henrique, Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000212-37.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARIA DE FATIMA CHAVEIRO OLIVEIRA 
RÉU: MARIA DE FATIMA CHAVEIRO 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000447-23.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: RICARDO ANTONIO BATISTA PINTO 
RÉU: REJANE MARTINS PEDROSA 
RÉU: CONSTRUTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 
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. 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 
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juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-
se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000017-47.2006.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 
RÉU: MF OLIVEIRA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026349-48.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  KELLY DIAS BRANDÃO 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente em 
virtude da renúncia ao prazo recursal. 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e 
arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000103-23.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTIN 
RÉU: JOAO ANDRADE DE ARAUJO 
RÉU: JOÃO ANDRADE DE ARAÚJO 
Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do presente feito e, consequentemente, EXTINGO o feito, com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo 
único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 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 
quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de 
propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o 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 
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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. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026349-48.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  KELLY DIAS BRANDÃO 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente em 
virtude da renúncia ao prazo recursal. 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e 
arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  27 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000173-74.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SINOMAR GONÇALVES GOUVEIA 
RÉU: DOUGLAS GONÇALVES COELHO 
RÉU: CLEVER GONÇALVES COELHO 
RÉU: GONÇALVES E COELHO LTDA 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000189-91.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CIRILO ALVES NOGUEIRA 
RÉU: CIRILO ALVES NOGUEIRA 
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 
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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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006500-90.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CRISTIANY SABRINY GOMES BORGES 
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 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. 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 0017200-62.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO PEREIRA FILHO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 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. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019766-86.2016.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  LEONICE DIAS RIBEIRO 
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 executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 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 - 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. Intime-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 0019396-05.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  LUÍS TEODORO GUIMARÃES 
SENTENÇA: “(...) Desta forma, diante da inequívoca nulidade do título executivo, outra conclusão não resta senão o 
reconhecimento da nulidade da própria execução fiscal, nos termos do art. 203 do CTN e 803, inciso I, do CPC. DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, reconheço e declaro a nulidade da presente execução fiscal com base nos arts. 203 do Código Tributário 
Nacional e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 
inciso IV do CPC. CONDENO o Município de Araguaína ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento 
das despesas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública as 
seguintes providências: 1 - Intimem-se as partes acerca da presente sentença; 2 - Expeça-se alvará judicial em face do 
executado para levantamento do valor constrito, conforme os dados bancários informados no evento 68. Após, cumpridas as 
determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. 
Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016897-48.2019.8.27.2706/T 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ENEILTA ALVES DA LUZ “ENEILTA ENFERMEIRA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 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. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0003305-63.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31501, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): JOSE BENICIO DOS SANTOS 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição processual/redirecionamento da execução ao espólio ou 
herdeiros do falecido, bem como o pedido de suspensão frente ao parcelamento e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, 
nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento do executado 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 as seguintes providências: 1. Intime-se o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Associe-se o Sr. João Pinheiro Carneiro, na qualidade de terceiro 
interessado no painel de representação processual, e promova a intimação do mesmo, através de seu advogado, para que tome 
ciência acerca do conteúdo da presente sentença; 3. Decorrido o prazo intimatório, proceda com a desvinculação do terceiro 
interessado do painel de representação processual. Cumpridas as determinações acima, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se.  Cumpra-se. 
Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016373-51.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANA LUCIA SARAIVA DOS SANTOS 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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 da presente sentença. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
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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. 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 0015893-73.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLEONICE MORAIS DA GAMA SILVA 
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 
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. Promova o encerramento do prazo acostado ao evento 29; 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. 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. 
 

CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
CIDADANIA 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5356486 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
O Doutor Deusamar Alves Bezerra Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS E CIDADANIA CEJUSC - ARAGUAINA, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei 
etc FAZ SABER a todos que virem, ou deste edital tiverem conhecimento que neste Juízo tramita os autos de HOMOLOGAÇÃO 
DETRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL processo   0022754-07.2021.8.27.2706/TO    e Chave: 36863762652  tendo como Autores 
CRISTINO ALVES DA SILVA e ROSELY CORTES DA SILVA sendo que o objeto da ação; pretendem alterar o regime para a 
Comunhão Universal.  e, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital com prazo de 15(quinze) dias que será publicado  no site do Tribunal de Justiça, em jornal de grande circulação e 
afixado cópia no placar do Fórum, na forma da Lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 
 Aos 10 dias do mês de maio do ano de dois  mil e  2022. Eu, Raimunda Maria de Jesus Servidora da Secretaria que digitei por 
ordem do Doutor  Deusamar Alves Bezerra  Juíza de Direito Titular desta Vara. Deusamar Alves BezerraJuiz de 
DireitoCoordenador do CEJUSC  
 

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: 0022762-81.2021.8.27.2706 
Acusado: J. A. D. S. 
Vítima: K. R. D. S. A 
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): JOSÉ APARECIDO DOS 
SANTOS, brasileiro, técnico em refrigeração, divorciado, nascido aos 16/12/1992, residente na ruas dos abacateiros, Nº 106, 
Araguaína Sul, Araguaína/TO, 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 
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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...". 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS   
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à 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 CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) EDSON 
GUIMARÃES DE SOUSA, brasileiro, convivente em união estável, pedreiro, nascido aos 23/08/1991, natural de Balsas-MA, filho 
Maria Guimarães de Sousa e Miguel Gonçalves de Sousa, portador do CPF nº. 603.020.143-30, residente na Rua CE 24, Qd. 76, 
Lt. 03, Setor Costa Esmeralda, nesta cidade e comarca, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas 
penas do artigo 147, “caput” e artigo 21, do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), ambos c/c 61, inciso II, 
alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, nos 
autos de ação penal nº 00147239520218272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  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 
Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS   
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à 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 CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) HUGO 
TEIXEIRA DE ASSIS, brasileiro, nascido aos 31.07.1992, natural de Araguaína/TO, filho de Francisco Rodrigues de Assis e 
Rosimilda Teixeira de Assis, RG nº 944907 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Barão do Sobral, n. 602, Bairro Montese, 
Fortaleza/CE, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigos 129, § 9º, do Código Penal, 
com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 00003659120228272706, e como está em lugar incerto 
ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim 
exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do de  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 Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital 
e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte 
à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002028-09.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: VANDA MARIA SOUSA COSTA 
Interditada: LINDALVA DE SOUSA COSTA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) requerido 
(a) LINDALVA DE SOUSA COSTA 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 VANDA MARIA SOUSA COSTA 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 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5189 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 30 

 

 
 

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 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000910-43.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: KÁCIO 
MUNIZ SILVA  CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado KÁCIO MUNIZ SILVA, brasileiro, criador de porcos, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 15/06/1991, filho 
de Moisés Muniz Silva e Glades Maria da Silva Rio, RG 922.475 SSP/TO e CPF nº 047.260.851-74, nos autos de ação penal nº 
0000910-43.2022.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 17 de maio de 2022. 
Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei e subscrevi.  
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O MM. Juiz de Direito JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR,  Coordenador das atividades afetas à Central 
de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos 
o presente Edital de INTIMAÇÃO com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita 
a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 00005290720148272716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de OSWALDO 
MINGHINI. Sendo que pelo presente  que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicado 
no Diário da Justiça, INTIMA-SE o (a) Executada(o) acima mencionada, residente em local INCERTO ou NÃO SABIDO, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC, comprovar que: a) a quantia de R$ 1.821,97 (um mil, 
oitocentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce 
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 18 de 
maio de 2022. Eu, Teolliana Cardoso Gomes, Técnica Judiciária, o digitei e conferi. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível se 
processam os autos de Procedimento Comum Cível Nº 5000017-43.2008.8.27.2717, tendo como partes AUTOR: ELI BORGES 
GONÇALVES e RÉU: CLEUTON AUGUSTO, e por meio deste Edital com prazo de 15 (quinze) dias, fica a INTIMADA a parte 
requerida CLEUTON AUGUSTO, acerca da Sentença do evento 100, dispositivo a seguir: "Ante o exposto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, para: 1) Condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 
4.584,59 (quatro mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de custas com a aferição de 
ATPF (Autorização para Transportar Produtos Florestais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data do 
inadimplemento contratual, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 2) Condenar a parte requerida a pagar à parte 
autora o valor de R$ 1.516,69 (mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por 
perdas e danos referentes à aquisição de materiais de construção empregados na carvoaria, acrescido de correção monetária 
pelo INPC, a contar da data do inadimplemento contratual, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e 3) Condenar a 
parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 1.389,42 (mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 
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a título de indenização por perdas e danos referentes à mão de obra para construção de benfeitorias na carvoaria, acrescido de 
correção monetária pelo INPC, a contar da data do inadimplemento contratual, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da 
citação. Por consequência, declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, fundamentado no art. 487, I, do CPC. Condeno 
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do 
valor da condenação. Intime-se as partes. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestar-se nos autos em sede de cumprimento de sentença, seguindo os autos conclusos. Decorrendo esse prazo, sem 
manifestação, arquivem-se os autos. Cumpra-se".  Keyla Suely Silva da Silva - Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 18/05/2022. Eu,  Valter Gomes de Araujo, Diretor de Secretaria o 
digitei. 
 

1ª escrivania criminal 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000538-19.2021.8.27.2717/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: WALLISON JOSÉ ALMEIDA DA SILVA 
EDITAL Nº 5306390 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 0000538-19.2021.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de 
WALLISON JOSÉ ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, portador do CPF nº 074.480.411-69, 
natural de Formoso do Araguaia/TO, nascido em 17/09/2000, filho de Eliana de Almeida Ramos, domiciliado no Setor Aliança, nº 
1732, na cidade de Formoso do Araguaia/TO, denunciado nos termos do art. 155, §4º, III e IV, do Código Penal, sendo o 
presente para CITAR o réu WALLISON JOSÉ ALMEIDA DA SILVA, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 
10 (dez) dias, responder a acusação por escrito, informando-o que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. Esclareça-se ao acusado que, citado e certificado o decurso do prazo sem 
apresentação de defesa escrita, será intimado o Defensor Público para apresentá-la. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Figueirópolis/TO, aos 04/05/2022. Eu ____________ HENRIQUE PEREIRA DE ASSUNÇÃO NETO Técnico 
Judicário, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juiz de Direito 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE CANCELAMENTO 
O Exmº Sr. Dr. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Criminal, com observância das formalidades legais e mediante termo juntado eletronicamente no sistema eproc, O 
CANCELAMNETO da sessão do Tribunal do Júri designado para o dia 17 de maio de 2022, (evento 351) com início às 
09h00min que seriam realizadas no Auditório do Fórum Juiz Manoel Leite Barbosa, nesta cidade de Goiatins - TO, e 
REDESIGNO a sessão do júri supracitado para data oportuna, de acordo com a disponibilidade de pauta. E para que não se 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e Diário Eletrônico da 
Justiça, nos termos da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca da de Goiatins-TO, aos 16 de maio de 2022. Eu, Orcean 
Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais 
 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
 Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 02 de junho de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento 
do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. Não sendo 
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO LEILÃO: dia 
02 de junho de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término.  
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. 
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PROCESSO Nº. 0007219-95.2018.8.27.2721 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente MUNICÍPIO DE GUARAÍ 
TOCANTINS (CNPJ: 02.070.548/0001-33) e Requerido SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 
12.972.839/0001-70). 
CDA: 9688, 9914, 6889, 6288, 9158, 10179, 8970, 6407, 6385, 8254, 8101, 9748, 6822, 9661, 9106, 9565, 8764, 8576, 
729210035, 7521, 9975, 9640, 9996, 7308 e 6854. 
BEM(NS): Itens: 01. Um lote de terreno, nesta cidade de Guaraí/TO, situado na Rua Tucumã, s/nº, constituído pelo lote nº 34, da 
quadra QI-20, do Loteamento Portal da Serra, com 619,20 m² (seiscentos e dezenove metros quadrados e vinte decímetros 
quadrados), sendo 31,16 metros de frente para a Rua Tucumã, 30,00 metros de fundo confrontando com o lote 41, 5,18 metros 
na lateral direita confrontando com o Lote 32 e 25,08 metros na lateral esquerda confrontando com a Rua Magnólia, 11,93 
metros de chanfrado. Imóvel matriculado sob o nº 12.400 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO. 
Avaliado em R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais); 02.Um lote de terreno, nesta cidade de Guaraí/TO, situado na Rua 
Magnólia, s/nº, constituído pelo lote nº 35, da quadra QI-20, do Loteamento Portal da Serra, com 300,00 m² (trezentos metros 
quadrados), sendo: 10,00 metros de frente para a Rua Magnólia, 10,00 metros de fundo confrontando com o lote 30, 30,00 
metros na lateral direita confrontando com o Lote 37 e 30,00 metros na lateral esquerda confrontando com o Lote 33. Imóvel 
matriculado sob o nº 12.401 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO. Avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais); 03. Um lote de terreno, nesta cidade de Guaraí/TO, situado na Rua Magnólia, s/nº, constituído pelo lote nº 37, da 
quadra QI-20, do Loteamento Portal da Serra, com 300,00 m² (trezentos metros quadrados): sendo 10,00 metros de frente para a 
Rua Magnólia, 10,00 metros de fundo confrontando com o lote 32, 30,00 metros na lateral direita confrontando com o Lote 39 e 
30,00 metros na lateral esquerda confrontando com o Lote 35. Imóvel matriculado sob o nº 12.402 no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guaraí/TO. Avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 04. Um lote de terreno, nesta cidade de 
Guaraí/TO, situado na Rua Magnólia, s/nº, constituído pelo lote nº 39, da quadra QI-20, do Loteamento Portal da Serra, com 
300,00 m² (trezentos metros quadrados) sendo: 10,00 metros de frente para a Rua Magnólia, 10,00 metros de fundo 
confrontando com o lote 32, 30,00 metros na lateral direita confrontando com o Lote 41 e 30,00 metros na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 37. Imóvel matriculado sob o nº 12.403 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO. 
Avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 05. Um lote de terreno, nesta cidade de Guaraí/TO, situado na Rua Magnólia, 
s/nº, constituído pelo lote nº 41, da quadra QI-20, do Loteamento Portal da Serra, com 300,00 m² (trezentos metros quadrados) 
sendo 10,00 metros de frente para a Rua Magnólia, 10,00 metros de fundo confrontando com o lote 32, 30,00 metros na lateral 
direita confrontando com o Lote 34 e 30,00 metros na lateral esquerda confrontando com o Lote 39. Imóvel matriculado sob o nº 
12.404 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO. Avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). OBS.: 
Todos os lotes estão localizados nas Ruas Tucumã e Magnólia, Setor Portal da Serra, saída para Colmeia. 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), em 23 de março de 2022. 
** No caso de determinação judicial, os bens poderão ser reavaliados ou sua avaliação atualizada, até a data do leilão, podendo 
sofrer alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro Oficial no ato do leilão. 
DEPOSITÁRIO: CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA, Depositaria Pública.  
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 220.715,17 (Duzentos e vinte mil, setecentos e quinze reais e dezessete centavos), 
em 04 de maio de 2022.  
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um 
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 
parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação. **Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJTO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 
 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;  
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 
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3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada;  
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetário da SELIC;  
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de 
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;  
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 
bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da 
arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não 
sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após 
comprovação da quitação de todos os valores da arrematação;  
7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos;  
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 
disposição judicial diversa. 
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante 
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.  
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. 
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na pessoa de seu 
Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 
Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, 
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. 
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios 
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 
Processo Civil/2015). 
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí (TO), 
06 de maio de 2022. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito 
 

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

Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0001116-67.2021.827.2721 
Exequente: C. R. F. DA S 
Executado: APARECIDO FIGUEREDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, trabalha fazendo bicos, inscrito no RG sob o nº 
5728369 SSP/PA, CPF/MF sob o nº 000.912.732-18, filho de Adevaldo Figueredo dos Santos e Mara de Fatima dos Santos. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face 
da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o 
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta 
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC2015). 
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P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 12 de maio de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0004965-81.2020.8.27.2721 
Requerente: C. DO N 
Requerida: ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO, brasileira, solteira, maior, filha de Raimunda Pereira de Sousa e 
de Claudomir do Nascimento. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no 
artigo 485, inciso III do CPC. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do exequente ser beneficiário da justiça gratuita, fica 
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a 
contar desta sentença, 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. 
 

GURUPI 
Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 21615861149, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0005138-78.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 1871, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 312,91 (TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO CATARINO DA SILVA - CPF/CNPJ: 082.244.201-91, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0006476-14.2020.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190037308, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.307,56 (Um Mil e Trezentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ALESSANDRO JUNIO GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 22553706898, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012766-55.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 10160, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 76.49 (Setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 18 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DENISE APARECIDA LOPES DINEZ - CPF: 988.412.621-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013314-46.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 84421, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 537,45 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NELSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 783.983.551-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019172-58.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 16151, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 114,13 (CENTO E QUATORZE REAIS E TREZE CENTAVOS) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 18 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Medida Protetiva de Urgência:0007023.83.2022.827.2722 
Denunciado:MARCOS DORNELAS DA SILVA  
Vítimas: J.M.C.M.D. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move em desfavor de MARCOS DORNELAS DA SILVA 
(008.386.291-99), atualmente em lugar incerto e não sabido,  como incurso nos crimes definidos no artigo 18 e seguintes da  
Lei 11340/2006, ficando o acusado, acima qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito:  Isto posto, CONCEDO a 
seguinte medida protetiva de urgência à vítima J. M. C. DE M. D., em desfavor de MARCOS DORNELAS DA SILVA, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias: 

1. Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima Jaqueline Meneses Canuto de Melo Dornelas; 
2. Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima J. M. C. DE M. D , seja diretamente ou através de terceiros, 

por qualquer meio de comunicação; 
3. Deverá afastar-se do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida J. M. C. DE M. D s. 

Saliento que a medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao 
chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. 
O requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, 
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. 
Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime 
de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações 
penais que venha a praticar contra a vítima. 
Sendo o requerido preso em flagrante delito, caberá ao órgão de segurança pública competente prendê-lo e conduzi-lo à Central 
de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle 
judicial em conformidade com o artigo 310 do Código de Processo Penal. 
Determino à serventia: 

1. Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar 
imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o 
procedimento; 

2. Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de 
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo 
em caso de descumprimento; 
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3. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual 
descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. 
Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação; 

4. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da 
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os 
mesmos lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; 

5. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; 
6. Intime-se a vítima para que manifeste se tem interesse em ser assistida pela Patrulha Maria da Penha e, havendo 

interesse, comunique-se a referida Patrulha acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas 
medidas; 

7. Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de interesses 
mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis. 
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência 
para o requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento 
de outros crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas; 

8. Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

9. Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, quarta-feira, 18 de maio de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o 
presente 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003541-35.2019.827.2722 
Denunciado: ABEDNEGO MENDES DA SILVA 
Vítima: HELOIZA LOPES DE SOUZA  
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ABEDNEGO MENDES DA SILVA, brasileiro, natural de 
Gurupi-TO, nascido em 03.10.1974, filho de Alvino Fernandes da Silva e Luzanira Mendes da Silva, CPF 914.123.581-91, para 
intimação da sentença a vítima HELOIZA LOPES DE SOUZA que atualmente se encontram-se em local incerto e não 
sabido: O MM. Juiz proferiu sentença em audiência, na qual absolveu o acusado ABEDNEGO MENDES DA SILVA das 
imputações constantes da denúncia por ausência de provas judicializadas, conforme consta na gravação do ato. Ministério 
Público, Defesa e acusado saíram intimados. O MM. Juiz determinou a intimação da vítima, por edital se necessário, e, após, 
diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, que seja certificado nos autos o trânsito em julgado e realizado o seu 
arquivamento com as cautelas de praxe.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-
feira, 18 de maio de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo de 10 dias)  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 5001504-48.2013.827.2725, chave para consulta n° 188912305214, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de JOSILENE DE OLIVEIRA COSTA e MAYLLA DE SOUSA 
MONTEIRO, pela prática do crime descrito nas sanções do  Artigo art. 121, §  2º, inc. II, combinado com o art. 14, inc. II, e com o 
art. 29, caput, todos do Código, com aplicação do inciso I, última figura, do artigo 1º da Lei 8072/90, figurando como vítima ÉLIDA 
MORAES ARAÚJO, sendo o presente Edital para a INTIMAR a rés  JOSILENE DE OLIVEIRA COSTA, brasileira, solteira, 
auxiliar bibliotecária, natural de Vargem Grande-MA, nascida em 05.07.1987, filha de José Lima Costa e Maria da Conceição 
Barros de Oliveira, RG: 791057 e MAYLLA DE SOUSA MONTEIRO, brasileira, solteira,estudante, natural de Palmas-TO, 
nascida em 14.11.1994, filha de Maria de Lourdes de Sousa Monteiro, residente à 407 Norte, Alameda 03, Lote 113, Plano 
Diretor Norte, Palmas-TO, ambas atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que as mesmas compareçam perante este 
Juízo nos dias  30 de MAIO de 2022, às 17h:00min, e dia 09 de JUNHO de 2022, às 08h:30min, para participarem, 
respectivamente, do sorteio de jurados e da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, cujos atos processuais 
ocorrerão no auditório do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins-TO. Para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma 
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da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezessete dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (17.05.2022). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito 
  

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0004619-21.2020.827.2725, chave para consulta n.º 634610414120 movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu Eduardo Sipahimekwa , pela prática do delito previsto nas 
sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 e art. 45 da Lei 9.605/98, sendo o presente Edital para CITAR o acusado EDUARDO 
SIPAHIMEKWA, brasileiro, lavrador, união estável, filho de Maria da Mota Xerente e Severo Sowarê Xerente, natura de 
Tocantínia/TO, nascido em 02.01.1971, RG 314.528 ssp/to, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por 
escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, ato no 
qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso 
não compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do 
prazo prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o 
caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara Criminal 
do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Avenida Tocantins, sn.º, Setor Santa Filomena  CEP 77.650-
000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do 
comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa 
alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezessete dias do mês de maio 
do ano de dois mil e vinte (17/05/2022). Eu, Zoraida Macedo Andrade, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. 
Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
  

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  0004529-10.2020.8.27.2726 
ACUSADO: FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO 
FINALIDADE: CITAR o réu: FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO, brasileiro, qualificado nos autos,atualmente em lugar incerto e 
não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo 168, 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 dezessete 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. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0015624-62.2019.8.27.2729 
Monitória 
AUTOR: PEDRO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 11607807149 
RÉU: ADRIANO COSTA REIS - CPF: 05406325116 
RÉU: COMERCIAL DE ALIMENTOS FOGAO A LENHA EIRELI - CNPJ: 24349712000189 
RÉU: BARBARA JACKELLINE FERREIRA CARDOSO - CPF: 00822735105 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0015624-62.2019.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por PEDRO PAULO PEREIRA 
DO NASCIMENTO em desfavor de ADRIANO COSTA REIS, COMERCIAL DE ALIMENTOS FOGAO A LENHA EIRELI e 
BARBARA JACKELLINE FERREIRA CARDOSO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida ADRIANO 
COSTA REIS, CPF: 05406325116, COMERCIAL DE ALIMENTOS FOGAO A LENHA EIRELI, CNPJ: 24349712000189 e 
BARBARA JACKELLINE FERREIRA CARDOSO, CPF: 00822735105, 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 
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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 90.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  0040851-20.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL - CNPJ: 34892009000176 
RÉU: ANA THAÍS DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 02545158194 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...DISPOSITIVO: Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os pedidos formulados pela parte autora em sua inicial, e, 
com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, o que faço para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento das taxas condominiais no valor total de R$ 1.959,07 
(um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da propositura da 
ação (30/10/2020) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (08/07/2021). b) CONDENAR a parte requerida ao 
pagamento dos honorários advocatícios previstos na Convenção do Condomínio no valor de R$ 391,81 (trezentos e noventa e 
um reais e oitenta e um centavos); e c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários, os quais 
arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. d) CONDENAR a parte requerida 
ao ressarcimento das despesas que a parte autora tenha antecipado, nos termos do artigo 82, §2º do CPC. Sobrevindo o trânsito 
em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as 
formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 

1ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0037225-32.2016.827.2729 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: O juiz de direito WILLIAM TRIGILIO DA SILVA - Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que, por esse meio, INTIMA o(a) 
acusado(a) DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/06/1991, em Colinas do 
Tocantins/TO, portador de RG 899552 SSP-TO, e CPF sob o nº. 027.294.361-46, filho de Matias Costa dos Reis e Ana Maria de 
Miranda Figueiredo, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0037225-32.2016.827.2729, cujo resumo segue transcrito: " SENTENÇA - 
1. RELATÓRIO Trata-se de Ação Penal Pública formulada em desfavor de LUCAS CARVALHO MACHADO, KAIQUE CAMPELO 
FONSECA e DOUGLAS VINÍCIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática 
das condutas tipificadas nos artigos 155, § 4.º, IV, do Código Penal, c.c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em concurso material, conforme transcrição abaixo: Constam dos autos de inquérito policial que, entre os dias 30 de dezembro 
de 2015 e 1º de janeiro de 2016, na Quadra 1006 Sul, na Al. 14, Lt. 10, nesta Capital, os denunciados DOUGLAS VINICIUS 
FIGUEIREDO, KAIQUE CAMPELO FONSECA e LUCAS CARVALHO MACHADO, e em conluio com o adolescente Douglas 
Brunno D'luca Rodrigues, em unidade de desígnios, mediante arrombamento, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, 
consistente em: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 01 (uma) televisão da marca Samsung, modelo LCD 14 polegadas; 01 
(uma) televisão da marca AOC, modelo LCD 42 polegadas, 01 (uma) televisão da marca Philips, modelo LCD 42 polegadas e os 
demais objetos transcritos abaixo, de propriedade das vítimas Danilo Aparecido de Oliveira Silva e João Batista Seabra (sogro da 
primeira vítima): (...) Segundo apurou-se, as vítimas laboram no ramo de som automotivo e assessórios e o adolescente Douglas 
Brunno trabalhava há quatro meses com os mesmos. Assim, aproveitando as festas de final de ano, as vítimas viajaram e 
pediram para o referido menor, de quem detinham plena confiança, vigiar a residência. No entanto, beneficiando-se da ausência 
dos proprietários, o menor, em conluio com os Denunciados, arquitetaram furtar a moradia, sendo que para não desconfiarem do 
adolescente eles simularam um arrombamento. Logo, na época dos fatos, o denunciado Douglas Vinícius e o adolescente 
Douglas Brunno adentram no imóvel, pois este último detinha a chave, e lá dentro arrombaram as janelas dos quartos, e 
procuraram uma arma de fogo, pois visavam simular um assalto, mas como não a encontraram, saíram no local subtraindo 
apenas uma mala com alguns objetos, sendo que no caminho resolveram deixá-la no mato para depois pegá-la, pois ficaram 
com medo de uma Blitz que ocorria no perímetro. Posteriormente, os denunciados Lucas e Kaike se juntaram a Douglas Vinícios 
e o adolescente Douglas Brunno e voltaram a residência, de onde furtaram uma Bateria, em seguida empreenderam fuga. Não 
satisfeitos, os Autores, em continuidade, retornaram a residência para novas subtrações, e enquanto Douglas Vinícios, Kaike e o 
adolescente Douglas Brunno adentram no local, o Autor Lucas aguardou no lado externo com o carro de seu pai, um Fiat/Pick-
UP Strada, cor branca. Lá dentro os meliantes furtaram os objetos restantes mencionados no primeiro parágrafo, depois os 
colocaram dentro do carro e empreenderam fuga rumo a casa do Autor Douglas Vinícius, onde dividiram a res furtiva. Ressalta-
se que os Autores Douglas Vinícius e Kaique confessaram a Autoria, sendo que Douglas Vinicius confirmou a participação de 
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Lucas. Partes dos objetos furtados foram recuperados e apreendidos, submetidos a perícia e restituídos às vítimas. Outrossim, 
DOUGLAS VINÍCIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, KAIQUE CAMPELO FONSECA e LUCAS CARVALHO MACHADO 
facilitaram a corrupção de Douglas Brunno D'luca Rodrigues, pessoa menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal 
acima descrita. Diante do exposto, os denunciados DOUGLAS VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, KAIQUE CAMPELO 
FONSECA e LUCAS CARVALHO MACHADO, incidiram na conduta do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 71, ambos do CPB, e Art. 
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece apresente DENÚNCIA, 
requerendo que, recebida, seja o denunciado citado para apresentar resposta àacusação, designada audiência de instrução e 
julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório do(s) réu(s) e demais providências, seguindo-se o 
feito até final sentença condenatória. Requer ainda, a fixação de indenização mínima por danos materiais ou morais causados 
avítima, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal (evento 1, Denuncia1). Recebida a denúncia, foi realizada a 
citação de cada um dos acusados e apresentadas as respostas à acusação (eventos 24, 46 e 49). Adiante, o recebimento da 
denúncia foi reiterado ante a inocorrência das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, sendo designada 
a instrução. Com a instrução, as testemunhas foram ouvidas (eventos 93 e 133) e os acusados interrogados. Ato contínuo as 
alegações finais foram apresentadas por meio de memoriais e o representante do Ministério Público pugnou pela condenação 
dos réus, considerando que a prática dos delitos foi comprovada na instrução criminal. A defesa, por sua vez, reconheceu a 
prática do delito apenas com relação ao denunciado Douglas Vinícius e, em caso de condenação, pediu a aplicação da pena 
base no mínimo legal. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da confissão espontânea. Afirma no tocante aos acusados Kaíque 
Campelo Foseca e Lucas Carvalho Machado que há dúvida na participação deles nos crimes, razão pela qual pede a 
improcedência da inicial com a absolvição de ambos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 
verossimilhança da alegação quanto aos indícios da autoria encontram-se comprovados para os fins desse juízo sumário, uma 
vez que os acusados confessaram a prática do delito na fase inquisitorial. Em juízo, o acusado Douglas Vinícius confessou o 
crime de furto aduzindo que a idéia partiu do adolescente Douglas Brunno, o qual cuidava da residência a pedido do proprietário 
e estava de posse da chave. Disse que adentraram na casa e apanharam a bateria, outros bens e forçaram a porta de um dos 
quartos para simular um arrombamento. Contou ainda que os bens foram transportados na pick-up do pai do corréu Lucas 
Carvalho. Após a divisão dos bens o acusado ficou um aparelho de TV, o monitor do computador e um som portátil e o corréu 
Kaique Campelo ficou com um aparelho de TV e a bateria. Os demais acusados Kaique Campelo e Lucas Carvalho, apesar de 
terem confessado o fato durante a investigação preliminar, negaram em juízo a autoria do delito. Contudo, a negativa dos dois 
acusados em juízo não encontra amparo nas provas produzidas. Vejamos. A testemunha Geofran Saraiva (evento 93, AUDIO 
MP31/AUDIO MP33), Policial Civil, afirmou em juízo que os acusados afirmaram que houve o arrombamento da porta da casa da 
vítima apenas para simular que tinham sido pessoas externas, mas todos eles confirmaram a prática do furto. Narrou que após 
diligências lograram apurar a participação dos acusados no delito e parte da res furtiva foi apreendida em poder do acusado 
Douglas Vinícius, o qual indicou a participação dos outros dois réus. Por fim, contou que na residência do acusado Kaique 
Campelo foi apreendido um aparelho de TV. A participação do acusado Lucas Carvalho consistiu no transporte dos bens 
utilizando o veículo pick-up e, segundo os demais acusados, Lucas recebeu pelo "frete". No que se refere à materialidade do 
crime, entendo suficientemente demonstrada, haja vista os Laudos Periciais de Avaliação indireta de objetos (evento 1, Laudo/6 
e laudo/7 - IP), respectivamente, os quais demonstram parte dos objetos retirados da residência das vítimas pelos denunciados, 
sendo estes reconhecidos e restituídos à vítima. Ressalto, com base no artigo 29, caput, do Código Penal e em consideração 
aos elementos de prova juntados aos autos, que pesa contra os denunciados a qualificadora referente ao concurso de agentes. 
Por outro lado, com relação ao acusado Douglas Vinícius Figueiredo dos Reis, há que se considerar a atenuante prevista no 
artigo 65, III, "d", pois confessou espontaneamente tanto na fase policial quanto em juízo. No tocante ao delito descrito no artigo 
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a acusação é procedente. De se ver que era de conhecimento dos acusados a 
condição de menoridade de Douglas Bruno. Assim, estando comprovada a atuação do menor no furto qualificado, resta 
configurada a prática da corrupção de menores. Por fim, conforme se depara dos autos, as informações contidas na denúncia, 
quando conjugadas com o Inquérito Policial, bem como com o que fora produzido durante a instrução, nos demonstra com 
clareza a ocorrência dos delitos e o envolvimento dos réus, confirmando, portanto, as imputações trazidas na inicial. 3. 
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão pela qual condeno Lucas Carvalho 
Machado, Kaique Campelo Fonseca e Douglas Vinicius Figueiredo de Oliveira como incursos nas penas do artigo 155, § 4.º, IV 
do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material. 4. DA DOSIMETRIA DA PENA 
Em respeito ao mandamento constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5.º, XLVI, da Constituição Federal, e 
às circunstâncias moduladoras do artigo 59, caput, do Código Penal, passo a sua dosimetria:[...] 4.3. Douglas Vinícius Figueiredo 
de Oliveira 4.3.1. Delito descrito no artigo 155, § 4.º, IV, do Código Penal : Na primeira fase, para a fixação da pena, deixo de 
valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela descrita no tipo penal em que incorreu. O réu não possui maus antecedentes 
demonstrados nos autos. Em relação à conduta social, não há elementos que a descrevam, sendo, portanto, neutra. A 
personalidade não foi estudada. Os motivos do crime são insignificantes para esta fase. As circunstâncias são irrelevantes. As 
conseqüências não foram graves, pois os bens subtraídos foram restituídos à vítima. O comportamento da vítima não influenciou 
na conduta do acusado. Levo em consideração para o cômputo da pena a incidência de 6 (seis) anos entre a pena mínima e 
máxima para o tipo penal. No caso concreto, não há circunstâncias desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a seguinte pena 
base: 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, inexistem agravantes. Apesar da confissão parcial, deixo de aplicar a 
atenuante em razão dea pena ter sido fixado no mínimo legal previsto. Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento e 
diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão. No tocante à pena de multa, atento às 
condições econômicas do réu, bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, fixo em 10 (dez) 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5189 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 40 

 

 
 

dias-multa, a qual torno definitiva, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. 4.3.2. Delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da 
Criança e do Adolescente: Na primeira fase, para a fixação da pena, deixo de valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela 
descrita no tipo penal em que incorreu. O réu não possui maus antecedentes demonstrados nos autos. Em relação à conduta 
social, não há elementos que a descrevam, sendo, portanto, neutra. A personalidade não foi estudada. Os motivos do crime são 
insignificantes para esta fase. As circunstâncias são irrelevantes. As conseqüências não foram graves, pois os bens subtraídos 
foram restituídos à vítima. O comportamento da vítima não influenciou na conduta do acusado. Levo em consideração para o 
cômputo da pena a incidência de 3 (três) anos entre a pena mínima e máxima para o tipo penal; o número de 8 (oito) 
circunstâncias judiciais a serem valoradas e a pena mínima como base para o cômputo. No caso concreto, não há circunstâncias 
desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a seguinte pena base: 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, inexistem 
agravantes. Apesar da confissão parcial, deixo de aplicar a atenuante em razão de a pena ter sido fixado no mínimo legal 
previsto. Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 
1 (um) ano de reclusão. Considerando que o agente praticou os dois delitos analisados acima em concurso material, aplico a 
pena de forma cumulativa, com base no artigo 69, caput, do Código Penal, de forma que perfaz o montante de 3 (três) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 4.3.3 Do Cumprimento da Pena: De acordo com o artigo 44, incisos I, II e III, e § 2.º, do Código 
Penal substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e 
limitação de final de semana - na forma a ser determinada pelo juízo de execução. Com relação ao regime, inicialmente deverá 
ser cumprido no aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2.º, "c",do mesmo Diploma, evidenciando a necessidade de fiel 
cumprimento da restrição imposta, sob pena de conversão da pena em privativa de liberdade. A teor do exposto acima, 
inexistindo os motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de interpor eventual apelação em 
liberdade. Condeno-lhe, ademais, ao pagamento das custas processuais, suspendendo sua execução nos termos do artigo 98 da 
Lei 13.105/2015, por tratar-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em 
julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da CF; b) Extraia-se guia de execução penal a ser 
encaminhada, via Distribuição, à 4ª Vara Criminal desta comarca; c) Expeça-se guia de recolhimento das custas, a ser também 
enviada à 4ª Vara Criminal, arquivando-se estes; e, d) Oficie-se ao Instituto de Identificação para fins de cadastro e alimentação 
do INFOSEG. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 21 de fevereiro de 2019. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." 
Palmas, 14/05/2019. Eu, ATHUS MAGNO ROCHA VIANA, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Boletins de expediente 
Autos  0005220-44.2022.8.27.2729 AÇÃO: Carta Precatória Cível REQUERENTE:   EDILENE AGUIAR ARAUJO ADVOGADO: 
Bruno Vinícius Almeida dos Santos E Michel Lacerda Ferreira REQUERIDO: UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
TOCANTINS  DESPACHO:  “Analisando os autos verifico que o(a) representante processual da parte autora não se encontra 
cadastrado(a) no Sistema E-proc. Desta feita, diante da obrigatoriedade do credenciamento eletrônico no Sistema E-Proc 
prevista no art. 2º da Lei nº 11.419/2006, intime-se via Diário da Justiça Eletrônico o(a) Advogado(a) da parte autora para no 
prazo de 15 (quinze) dias promover as providências que lhe são devidas para tanto. Bem como para providencia fica (m) Vossa 
senhoria (s)  Bruno Vinícius Almeida dos Santos  OAB/MA N° 10.184 e  Michel Lacerda Ferreira  OAB/MA  N° 10.442 INTIMADO 
(as) a efetua (em) seus cadastramento (s) no Sistema de Processo Eletrônico E- PROC/TJTO, para viabilizar futuras 
intimações.JOSE MARIA LIMA, Juiz  de Direito Respondendo pela 2ª VFFRP”. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO do requerido, ROGÉRIO RODRIGUES DE AMARAL, brasileiro, solteiro, 
nascido em 14/10/1974, portador do CPF: 722.814.803-72 e do RG: 039593 SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento de todo o conteúdo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO (Termo de 
Adesão ao Programa de Assistência Financeira ao Servidor Público Estadual), autos: 0014370-20.2020.8.27.2729, que tem 
como requerente, o ESTADO DO TOCANTINS, para nos termos da ação acima mencionada, contestá-la no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, em conformidade com os artigos 335 e 
344 do Código de Processo Civil. Assim, segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente, que será publicado na forma da Lei. Palmas/TO, 16/05/2022. Eu, Lorena Rodrigues de 
Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00332673320198272729 
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
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Acusado: DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito Rafael Gonçalves de Paula, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas//TO, 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) DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA (Brasileiro, união estável, auxiliar de segurança, nascido em 01 de 
agosto de 1994, natural de Caxias/MA, portador do RG nº 1.617.261 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 051.245.941-01, filho de 
Orisvaldo dos Santos Silva e Maria Divina da Conceição Silva?, atualmente em local incerto e não sabido), com prazo de 90 
(noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0033267-33.2019.8.27.2729, 
cujo resumo/teor segue transcrito: "AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0033267-33.2019.8.27.2729/TO AUTOR: 
MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: DANIEL DA CONCEICAO SILVA SENTENÇA 1. RELATÓRIO O Ministério Público denunciou 
 DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiro, união estável, auxiliar de segurança, nascido em 01 de agosto de 1994, natural de 
Caxias-MA, filho de Orisvaldo dos Santos Silva e Maria Divina da Conceição Silva, portador do RG nº 1.617.261 SSP/TO, inscrito 
no CPF sob o nº 051.245.941-011, por fato assim descrito: Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 20 de maio de 
2019, por volta das 20h30min, na Av. LO-04 (próximo à “Praça dos Povos Indígenas”), nesta Capital, o denunciado, não 
observando as cautelas devidas na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, 
em faixa de pedestre e deixou de prestar socorro à vítima Verinaldo Jonh de Macedo Rodrigues (conforme Laudo Necroscópico, 
Laudo Pericial em Local de Acidente, e demais provas coligidas ao evento 1 dos Autos de IP). Exsurge dos autos investigatórios 
que na data, horário e local acima descritos, a vítima Verinaldo Jonh trafegava em uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 
15cc, placa MVZ-9671, sentido leste/oeste, momento em que, ao parar em faixa de pedestre para dar preferência de passagem à 
pedestre, foi abalroado em sua traseira pelo veículo Fiat/Idea, cor prata, que trafegava logo atrás e era conduzido pelo ora 
denunciado. Extrai-se do feito que o sinistro ocorreu em razão da ausência de reação por parte do inculpado, pois este não 
percebeu que a motocicleta conduzida pela vítima havia parado em faixa de pedestre e provocou o acidente que causou as 
lesões corporais e consequentemente o óbito da vítima Verinaldo Jonh. Após o acidente, o denunciado se evadiu do local, 
deixando de prestar socorro à vítima, que foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Geral de Palmas. 
Entretanto, não resistiu às lesões corporais e foi a óbito pouco tempo depois (conforme Laudo Necroscópico e Laudo Pericial em 
Local de Acidente anexado ao evento 1 dos Autos de Inquérito Policial). Portanto, materialidade e autoria delitivas encontram-se 
devidamente demonstradas pelas provas coligidas ao IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA, já devidamente qualificado, como incurso 
nas penas do artigo 302, § 1º, incisos II e III, do Código de Trânsito brasileiro. Recebida e autuada a presente, requer seja 
instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida 
proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta as 
testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do 
Código de Processo Penal. A denúncia foi oferecida em 15/08/2019 e recebida no mesmo dia. O acusado foi citado e apresentou 
resposta por meio de advogado (evento 21). Na decisão do evento 24, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na mesma 
decisão, atendendo a pedido da defesa, houve a determinação de intimação da Secretaria Municipal de Acessibilidade, 
Mobilidade, Trânsito e Transporte de Palmas para responder ao seguinte questionamento: a) informe a este juízo se a via de 
trânsito onde ocorrera o acidente Av. LO-04 (próximo a "Praça dos Povos Indígenas"), nesta Capital, é uma via coletora, via 
arterial ou via de trânsito rápido, indicando, inclusive, qual a velocidade máxima permitido trecho (Código de Trânsito, art. 61); A 
resposta foi apresentada no evento 45, OFIC1. No curso do processo, passou a vigorar a Lei nº 13.964/2019, que introduziu o 
acordo de não persecução ao CPP, por isso as partes foram intimada sobre a possibilidade de firmar o acordo (evento 53). Por 
causa das medidas de prevenção à Covid-19, o processo esteve suspenso e retomou a marcha em 15/01/2021  (evento 87). 
Diante da discordância do órgão ministerial em apresentar o ANPP, o processo ficou suspenso até  22/07/2021, quando a 
matéria foi julgada pelas cortes superiores, firmando-se a maioria de entendimento pela impossibilidade de retroatividade de 
ANPP para os processos com denúncia recebida. Ainda assim, este juízo intimou a defesa para procurar o Ministério Pública 
para buscar o acordo, tendo apenas sido postulada a concessão de novo prazo (evento 116 e 119). Este juízo designou data 
para a realização da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que consignou o seguinte (evento 121): Indefiro o 
requerimento do evento 119, pois já se concedeu tempo demasiado às partes para a celebração do ANPP. A resposta já foi 
analisada (evento 24), portanto o processo deve ter seguimento. Destaco que até a audiência as partes poderão firmar o acordo 
e anexar nos autos o termo correspondente. Na audiência, realizada em 06/04/2022, foram ouvidas as seguintes pessoas: 
FABRÍCIO TONELINE MENDES, THIAGO SALES PINHEIRO e PATRÍCIO CUNHA DAMASCENO NOGUEIRA, bem como o 
acusado (evento 136). Em alegações finais orais, o órgão do Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado, 
incluindo a imposição da pena reparatória. A defesa apresentou alegações finais por memoriais e pediu: a) A absolvição do 
Denunciado, pela manifesta inocência; b) Caso não ocorra a absolvição do Denunciado, requer-se que o feito seja suspenso até 
que o MP viabilize a proposta de celebração da ANPP, intimando o Denunciado para comparecer em audiência para tratativas de 
celebração da ANPP, sob pena de nulidade. c) A absolvição do Denunciado, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II,  
V e VII do CPP. d) Caso assim não entenda, pelo princípio da eventualidade, que a pena seja fixada no mínimo legal. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO 2.1 Das preliminares invocadas pela defesa 2.1.1 Falta de oportunidade de celebração de acordo de não 
persecução penal - ANPP Conforme se observa nos autos, a defesa teve inúmeras chances para celebração do ANPP e não as 
aproveitou, limitando-se a requerer prazo para tanto. Destaco que a defesa tomou conhecimento do despacho do evento 121 em 
10/12/2021, quando o advogado disse "CIENTE E DE ACORDO!", todavia aparentemente não diligenciou no sentido de procurar 
o órgão ministerial para as tratativas. Ademais, constou da ata do evento 136 o que segue: O advogado pediu a palavra para 
pedir a oportunidade de celebrar o acordo de não persecução penal, o que o foi recusado pelo promotor de justiça, que, no 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5189 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 42 

 

 
 

entanto, deixou aberta a possibilidade de firmar o pacto oportunamente, desde que procurado pela defesa antes da sentença. 
Como se viu, o órgão do Ministério Público foi contrário ao acordo, por isso não cabe ao Judiciário impor a celebração, conforme 
julgado a seguir: (...) “Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério 
Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 13/8/2021). 4. 
Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 148.704/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Ainda assim, observa-se a defesa teve nova 
oportunidade de procurar o promotor de justiça e aparentemente não o fez, portanto deve suportar o ônus da desídia. Nesse 
sentido, rechaço a preliminar. 2.1.2 Da inépcia da denúncia As questões apontadas como causa de inépcia da inicial confundem-
se com o mérito da causa, por isso serão avaliadas no decorrer da sentença. 2.2 Do mérito Eis a síntese das narrativas colhidas 
na audiência judicial: FABRÍCIO TONELINE MENDES: estava na Praça dos Povos Indígenas e viu a colisão do veículo Fiat Idea 
com a traseira da motocicleta,  que estava parada na faixa de pedestre e era conduzida pela vítima. O carro referido estava em 
alta velocidade. O depoente e outras pessoas tentaram socorrer o condutor da motocicleta, pois ele estava com parte do corpo 
embaixo do carro. Antes da colisão, a motocicleta da vítima estava  no local correto da avenida. A motocicleta estava parada do 
lado esquerdo da via, aguardando os pedestres atravessarem a faixa. O depoente viu a motocicleta parada, antes de ser atingido 
pelo veículo. Houve uma aglomeração de pessoas no local, após a batida.  O condutor do veículo não ajudou no socorro à 
vítima. O acidente aconteceu no final do dia e estava começando a escurecer, mas o local é bem iluminado. THIAGO SALES 
PINHEIRO: estava saindo da Praça dos Povos Indígenas e viu a motocicleta da vítima parada na faixa de pedestres. Em 
seguida, ouviu um barulho e viu parte de um carro em cima da vítima . O motorista do carro chegou a sair do veículo após a 
colisão e viu que o motociclista estava embaixo do veículo. Em seguida, o motorista saiu conduzindo o veículo e passou com a 
roda traseira por cima da vítima. Não viu ninguém  ameaçando o motorista no momento do acidente.  O local tinha boa 
visibilidade. PATRÍCIO CUNHA DAMASCENO NOGUEIRA: é policial militar e se recorda de ter ido ao local para atender a 
ocorrência. Souve que a vítima estava em uma motocicleta, parado na faixa de pedestre, quando foi atingida por um carro. 
Soube ainda que, depois que o motociclista caiu, o carro passou por cima de seu corpo. Ouviu a vítima relatar o que havia 
acontecido, pois estava viva quando o depoente chegou ao local. Conversou com a vítima sobre a dinâmica do fato. Chegou ao 
local no início da noite, após 10 minutos do chamado. Soube que o autor do acidente foi identificado posteriormente. Uma peça 
do carro foi encontrada no local do fato e o veículo foi localizado em uma oficina. DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA (acusado): 
preferiu ficar em silêncio. Assim estabelecidos os acontecimentos, passo à análise do mérito da causa. Os laudos anexados no 
inquérito policial comprovam a existência do acidente noticiado na denúncia e relatado pelas pessoas ouvidas na instrução. Foi 
também comprovada a morte de VERINALDO JONH DE MACEDO RODRIGUES. As demais provas colhidas nas fases 
inquisitorial e judicial permitem concluir que este resultado decorreu do acidente, portanto não se questiona o liame de 
causalidade entre tais eventos, diferentemente do que alegou a defesa. Para o deslinde da causa, deve-se investigar apenas se 
o acusado concorreu para que o resultado  fosse  produzido. O fato ocorreu na  Avenida LO-04,  por onde seguiam  a motocicleta 
Honda CG-150, conduzida pela vítima, e o veículo Fiat Idea, pelo acusado. (...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 
procedente em parte a denúncia para condenar o acusado DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA nas sanções do art. 302, § 1º, inciso 
III, da Lei nº 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Passo a dosagem da pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do 
Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes3; sua personalidade e 
conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as 
consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em 
nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: diante do exposto acima, 
aplico a pena-base em 2 anos de detenção. 2ª fase. Atenuantes e agravantes: não há. 3ª Fase. Causas de diminuição: não há. 
Causa de aumento de pena: a pena será elevada em 1/3, pela  causa  prevista  no  inciso III  do § 1º do art. 302 do Código de 
Trânsito Brasileiro. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de detenção. Outrossim, o acusado 
terá seu direito de dirigir suspenso, de acordo com o art. 302 da Lei nº 9.503. O período será de 6 meses, em face do que dispõe 
o caput do art. 293 da citada lei, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Regime inicial:  por força dos 
fundamentos que nortearam a fixação da pena-base, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto. O 
local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena: preferível a substituição. Substituição da pena: 
substituo a pena privativa de liberdade pelas seguintes restritivas de direitos: a) prestação de serviço à comunidade, a ser 
especificado  pelo juízo da execução, como disposto no art. 312-A do CTB; b) prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 em 
favor dos dependentes da vítima, sendo facultado o pagamento em parcelas, a critério do juízo da execução. Recurso: concedo 
ao acusado o direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão com a quantidade de pena aplicada e com a 
 substituição realizada. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Condeno o acusado 
ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção será definida na execução. Reparação mínima do dano: deixo de fixar o 
valor da pena reparatória, pois não houve pedido na denúncia. Data venia, o pleito de indenização realizado apenas em 
 alegações finais pelo Ministério Público afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que encerrada a instrução 
probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria. Ficam intimados os representantes das partes por 
meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o acusado e para acompanhar o eventual trânsito em 
julgado desta sentença. Documento eletrônico assinado por RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 5218460v158 e do código CRC 09b5ab44. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): RAFAEL GONÇALVES DE PAULA.Data e Hora: 29/4/2022, às 15:9:45 1. Qualificação conforme a denúncia. 2. Polastri, 
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Marcellus. Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2015. 3. 
Assim considerada a sentença condenatória transitada em julgado, relativa a crime anterior ao fato julgado, que não constitua 
reincidência." Palmas, aos 18/05/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5418883 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0010355-13.2017.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: DURCELENE COSTA DA SILVA VILELA GOMES 
Requerido (a):MARIA JOSÉ DA SILVA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM(a) Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de MARIA JOSÉ DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARIA JOSÉ DA SILVA nomeando-lhe curadora a Sra. 
DURCELENE COSTA DA SILVA VILELA GOMES, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil.Inscreva-se a presente 
sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio da interditada (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 
93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de mandado.Preste-
se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil.Oficie-se o Cartório de Registro Civil do domicílio 
da interditada para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da interditada.Falecendo a 
interditada, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias.Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos 
bens da interditada.Custas pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Não havendo 
lide, deixo de fixar os honorários sucumbenciais. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O 
NECESSÁRIO.Transitada em julgado, proceda as baixas necessárias.Palmas, data certificada pela sistema.Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 5400057v5 e do código CRC 63829f25. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA Data e Hora: 14/5/2022, às 19:4:54 ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). 
Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, Itamaracy Airam 
Bonfim Nunes, Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 17/05/2022 Documento eletrônico assinado por HELVIA 
TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5418883v2 e do código 
CRC 0f85b9e2 Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
17/5/2022, às 15:3:52 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5394765 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0035702-43.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: TELMA PORTO MAIA, MARIA TEREZA PORTO MAIA, MARIA LUZIA PORTO MAIA, JOÃO PEDRO AMORIM 
GUIMARÃES MAIA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR QUE 16 ANOS), JARBAS PEREIRA MAIA NETO 
RÉU: JARBAS PEREIRA MAIA, TEREZINHA PORTO MAIA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM.(ª) Juiz(a) de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação Nº 00357024320208272729 em que TELMA PORTO 
MAIA, MARIA TEREZA PORTO MAIA, MARIA LUZIA PORTO MAIA, JOÃO PEDRO AMORIM GUIMARÃES MAIA e JARBAS 
PEREIRA MAIA NETO move(m) em face de JARBAS PEREIRA MAIA e TEREZINHA PORTO MAIA, e que por meio deste edital 
fica(m) CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; 
(Art. 626, §1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que 
será publicado na forma da lei. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5394765v2 e do código 
CRC 6ede2fe1. 
Informações adicionais da assinatura: Signatária: HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 13/5/2022, às 16:4:25 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GRECY MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 82283257115, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc 50369145820138272729–, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 20130024964, inscrita em: 
04/01/2012, referente ao TXL-FUNC; nº 20130024965, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.930,06 (Um Mil e Novecentos e Trinta Reais e Seis Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0003089-61.2020.8.27.2731 requerida por Analícia Alves Mota em face de THALIA ALVES FARIA 
CLARO, onde foi decretada por sentença a interdição da parcial da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: 1. Relatório. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA  ajuizada por 
ANALICIA ALVES MOTA em desfavor de THALIA ALVES FARIA CLARO. Pede a autora que seja a requerida submetida à 
curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é mãe da 
requerida/interditanda; b) a interditanda possui transtorno mental com quadro de alucinações, insônia, humor eufórico, delírios, 
apresenta alteração do pensamento com sintomas psicóticos de conteúdo GRANDIOSO e paranoide com grande angústia, 
inquietação e prejuízo funcional com abandono das atividades (CID10: F 20.0);  c) que a mesma cuida da filha, prestando-lhe 
todos os cuidados necessários. Instruindo o pedido vieram os documentos anexados aos eventos 1, dentre eles os documentos 
pessoais das partes (DOC_PESS2 e DOC_PESS4) e laudo médico psiquiátrico (ATESTMED10). Proferida decisão deferindo a 
Curatela provisória da interditanda em favor da autora (ev. 9), tendo sido a autora nomeada curadora provisório da ré, o qual 
prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (ev. 11). A requerida foi citada (ev. 33), compareceu à 
audiência de interrogatório designada, onde, através de curadora especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela 
improcedência do pedido (ev. 42). O laudo da Junta Médica está anexado no evento 104. As partes foram intimadas dos laudos 
(evs. 109 e 110). O autor pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 109). Instado, o Ministério Público aviou 
parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev. 113). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o 
procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. 
Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a 
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se a requerida à interdição parcial, bem assim se a autora reúne as 
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, 
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos 
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo 
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso 
em tela, a requerida THALIA ALVES FARIA CLARO deve realmente ser interditada, pois, examinada (ev. 104), concluiu-se que 
“apresenta quadro clínico compatível com Esquizofrenia paranóide (F20.0), tal quadro compromete habilidades da vida adulta, 
com prejuízos no discernimento, no juízo de realidade e também na comunicação”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos 
apresentados por este Juízo, que a pericianda é INCAPAZ de gerir seus bens e sua vida civil. Diante, pois, das observações do 
médico, especialmente o fato de a requerida não ter sozinha condições de administrar seus bens, afigura-se necessário 
submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa 
mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, DOC_PESS4 e CERTNASC5), 
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demonstrou ser comprometida com o bem estar da filha. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código 
Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de 
pressuposto lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados a ré os cuidados 
necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idôneo. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, 
mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial 
(arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. 
Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, 
contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em 
montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. 
Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, 
sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª 
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. 
CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, 
com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial da requerida 
THALIA ALVES FARIA CLARO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo 
indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora ANALICIA ALVES MOTA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora 
dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDO de que poderá ser chamado a qualquer 
tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao 
disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE 
na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível 
a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no 
edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo 
de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-
LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.º 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo em vista que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça. Intimem-se. 
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 18 de maio de 2022; 
Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data 
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0009246-42.2014.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: RENOVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03784449000186 e/ou LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARÃES 
CPF: 56826320797 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITAR o requerido RENOVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03784449000186 e/ou LUIZ EDUARDO GANHADEIRO 
GUIMARÃES CPF: 56826320797, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia 
de R$ 301.269,21, devidamente atualizada, acrescida dos juros, encargos previstos no Decreto-Lei 1025/69, alterado pelo 
Decreto-Lei 1645/78, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em 
consonância que a legislação em vigor, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena 
execução da dívida, Poderá ainda oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 16, LEF 
(6.830/80), nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os 
autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: 
eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 
3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que 
será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. 
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WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

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 Ação Penal nº 0000162-29.2019.8.27.2741 , tendo como réu: ANTÓNIO 
GEAN DE MELO SOUSA, brasileiro, natural de Pio IX-TO filho de Maria do Patrocínio de Melo, nascido aos 27/09/1983, CPF 
019.675.983.80, residentes em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da 
sentença no evento 94 a seguir transcrito; Diante do exposto, e de tudo que consta dos autos , julgo parcialmente procedente a 
pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o acusado ANTÔNIO GEAN DE MELO SOUSA, nas sanções do artigo 311 do 
CPB e absolvê-lo do delito do art. 288 do CPB; bem como absolver os denunciados WILMO RICARTE DA SILVA JÚNIOR e 
REIJAMES DOS SANTOS RIBEIRO, dos crimes dos artigos 311 e 288, ambos do CPB, o que faço com suporte nos termos do 
art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.  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 dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (18/05/2022), 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 Ação Penal nº 0000490-85.2021.827.2741, tendo como réu: ANTÓNIO 
GEAN DE MELO SOUSA, brasileiro, natural de Pio IX-TO filho de Maria do Patrocínio de Melo, nascido aos 27/09/1983, CPF 
019.675.983.80, residentes em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da 
sentença no evento 78 a seguir transcrito; Diante do exposto e com arrimo no artigo 413, do Código de Processo Penal, julgo 
parcialmente procedente a denúncia constante no evento 01, ante a existência de prova quanto a materialidade e indícios 
suficientes de autoria, para PRONUNCIAR o acusado ARIEL PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, dando-o 
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob os rigores da 
Lei 8.072/90; e Art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, a fim de que seja 
julgado pelo Colendo Tribunal do Júri desta Comarca.  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 dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (18/05/2022), lavrei o presente 
termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
 Escrivã-Respondendo 

  
  

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL ? 0001264-93.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: ANILTON RODRIGUES MOURA 
RÉU: JOSlVANIA ALVES RIBEIRO 
RÉU: A R MOURA E CIA LTDA 
EDITAL ?   4960898 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
    0 Excelentíssimo Senhor Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 

    FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo juízo da 1a Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo   de  n  º  0001264-93.2017.8.27.2729,  Classe:  Procedimento   Comum Civel, proposta por 
BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ANILTON RODRIGUES MOURA, JOSIVANIA ALVES RIBEIRO e A R MOURA E CIA 
LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida ANILTON RODRIGUES MOURA, CPF: 785O£î 166187, 
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 
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(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na initial, cientificando-o que, em 
caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 127. 
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 792709366717 para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMa . juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa n° 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 
496O898v2 e do código CRC b2484O3a. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 20/4/2022, às 11:25:8 
 
  

GURUPI 
1ª  Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 0000367-47.2021.8.27.2722/TO 
AUTOR: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA 
RÉU: GLOBAL AGRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS EIRELI 
EDITAL N° 5306498 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: GLOBAL AGRO – INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS EIRELI 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos n° 0000367-47.2021.8.27.2722, Execução de Título Extrajudicial que 
lhe move PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o n° 06170703000144, do inteiro teor da petição 
inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, do inteiro conteúdo do despacho e da petição inicial, constante dos presentes 
autos, bem como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da 
juntada do aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que caso não seja efetuado o pagamento, será procedida 
a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação integral do débito principal e cominações legais. Sendo 
todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ 653,71. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 04 de maio 2022. Eu, Rafael 
Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 96, de 18 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 22.0.000014340-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Larissa Mascarenhas Sales Castro do cargo de provimento 
em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Decisões 

PROCESSO 21.0.000017065-5 

INTERESSADO   GABDTI 

ASSUNTO Aplicação de Penalidade Contratual 

Decisão Nº 2524, de 18 de maio de 2022 
Trata-se de fiscalização ao Contrato 24/2019, evento 2469394, firmado com a empresa DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - LTDA, tem por objeto a contratação de empresa especializada para atendimento e suporte técnico Nível 1 e 
Nível 2 aos usuários de soluções de TIC do Poder Judiciário do Tocantins - PJTO. 
Tendo em vista a Manifestação do GABDTI (evento 4295458), a Defesa apresentada pela Contratada (evento 4328610), bem 
como o Parecer da ASJUADMDG (evento 4330112), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4330483), ao 
mesmo tempo que APLICO à Contratada, pelo descumprimento das obrigações constantes das Cláusulas Décima Segunda, 
subitens 12.3 e 12.4. e Décima Sexta, subitens 16.1.5, 16.1.6, 16.1.28, 16.1.29, 16.1.30 e 16.1.31, e com fundamento no 
Cláusula Décima Nona, subitem 19.2, alínea "c", a seguinte penalidade: 
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de 1 
(um) ano. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. SPADG para dar ciência à Contratada acerca da sanção aplicada; e 
3. COLIC para os registros pertinentes. 
Concomitante, ao GABDTI para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
 

PROCESSO 22.0.000011392-5 

INTERESSADO DTINF 

ASSUNTO Participação em curso de capacitação. 

Decisão Nº 2540, de 18 de maio de 2022 
Versam os autos acerca de autorização para os servidores BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA, PAULO CANEDO COSTA 
RODRIGUES, LUCIANO BRITO QUERIDO, JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA, HARLY CARREIRO VARÃO, 
FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES, AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA, ALICE CARLA DE SOUSA 
SETUBAL, VICENTE HERCÍLIO DA COSTA E SILVA ANDRADE, ANDRÉ LUIS NAZARENO DE AGUIAR, THAINÁ SUZAN 
SILVA, LÊDA DE OLIVEIRA BATISTA AIRES E ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, participarem do Cursos de Tecnologia e 
Negócios Digitais, ministrados em formato EaD, da Alura, com a aquisição de 13 licenças, consoante eventos 4306549 e 
4306545. 
Acolhendo, como razão de decidir, o parecer da assessoria jurídica da Diretoria Geral ASJUADMDG (evento 4332429) e 
existindo disponibilidade orçamentária (evento 4330021), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da 
Lei 8.666/93, conforme evento 4332433, visando à contratação da empresa BERTINI DO BRASIL LTDA, CNPJ 
11.140.607/0001-93, para participação dos servidores mencionados no curso em referência, pelo valor de R$ 17.160,00 
(dezessete mil cento e sessenta reais), salientando que o instrumento contratual poderá ser substituído pela Nota de Empenho 
respectiva, consoante dispõe o art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666/1993. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada e demais providências pertinentes e 
4. DTINF para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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PROCESSO 22.0.000010356-3 

INTERESSADO CENTRO DE SAÚDE, ESMAT 

ASSUNTO Curso MAT PILATES 

Decisão Nº 2546, de 18 de maio de 2022 
Cuidam os presentes autos de solicitação de CESAU, acostada no Memorando 757 (4265267), visando a participação, custeio 
das passagens aéreas e respectivas diárias às servidoras Sandra Carvalho, matrícula sob nº 354432, Hozana Lemos Ribeiro 
Cota Couto, matrícula sob nº 353367 e Nadja Laise Lima Lopes, matrícula sob nº 362193-0, no CURSO - CERTIFICAÇÃO 
MAT PILATES SOLO E BOLA, promovido pela FITNESS MAIS LTDA, inscrita sob o CNPJ 68.931.781/0001-71, que ocorrerá 
nos dias 28 e 29 de maio de 2022, em São Paulo - SP, com carga horária de 16 horas/aula, conforme programação e descrição 
constante no evento 4265700. 
A contratação supramencionada foi autorizada pela Decisão 2452 ASJUADMDG (4324051), pelo valor de R$ 1.755,00 (um mil 
setecentos e cinquenta e cinco reais), sendo a despesa consignada no subitem 10.4.9 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 
21.0.000009932-2, evento 4093098. 
Por se tratar de curso destinado à capacitação de Servidores do Poder Judiciário, Unidade Gestora Tribunal, de Segundo grau 
de jurisdição, DETERMINO a alteração do registro no subitem 10.4.9, para a inscrição da despesa, relativa à ação, no 
subitem 10.4.8, do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2, evento 4093098, conforme Despacho 33748 
ORCDIFIN (4326142) e Informação 15616 DAFESMAT (4311470). 
Remetam-se os autos à DIFIN/ORCDIFIN e DIVPODG para as providências necessárias. 
Concomitantemente à ASPRE para publicação das decisões. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

PROCESSO 22.0.000012456-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 2554, de 18 de maio de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora Daniela 
Guimarães Sales, para ser a tutora do curso BÁSICO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA, para profissionais 
regularmente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA/TO, servidores das Instituições 
Públicas Estaduais que lidam com conflitos ambientais, servidores do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) e 
indígenas do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD, sendo a parte prática: de 1º de agosto a 16 de dezembro de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4333134) e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 
4327588), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos 
termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4333136), visando à contratação da instrutora Daniela 
Guimarães Sales, para ser a tutora do curso referido, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 1º de agosto a 16 de dezembro de 
2022, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme proposta sob o evento 4304404. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4331058); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

Portarias 
Portaria Nº 1200, de 18 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 nos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo SEI nº 
22.0.000013321-7, 
RESOLVE:  
Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Tocantins que, 
nas datas assinaladas, tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do anexo único desta 
Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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ANEXO ÚNICO 
(Portaria nº 1.200, de 18 de maio de 2022) 

  

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

270061 
ANDERSON DA SILVA 
RODRIGUES JUNIOR 

Técnico Judiciário C 14 C 15 03/04/2022 

271254 ELIAS SAMPAIO FERREIRA Técnico Judiciário C 14 C 15 04/04/2022 

227746 FERNANDA MOREIRA MORAES Técnica Judiciária C 13 C 14 03/04/2022 

352841 
FERNANDO AMÉRICO DA SILVA 
BRITO 

Analista Judiciário B 9 B 10 26/04/2022 

352795 FERNANDO FERREIRA FROTA Analista Judiciário B 9 B 10 18/04/2022 

248147 FLÁVIA FLOR BRAGA Técnica Judiciária C 13 C 14 05/04/2022 

188626 
GLAUCYANE PEREIRA 
CAJUEIRO 

Técnica Judiciária C 13 C 14 24/04/2022 

220571 
JOÃO CARLOS RESPLANDES 
MOTA 

Técnico Judiciário C 14 C 15 24/04/2022 

240857 
LETÍCIA GONÇALVES FRANÇA 
DE MORAES 

Técnica Judiciária C 13 C 14 07/04/2022 

79338 LÍVIA GOMES COELHO 
Oficiala de Justiça 
Avaliadora 

C 13 C 14 19/04/2022 

271156 LUCIANA NASCIMENTO ALVES Técnica Judiciária C 14 C 15 05/04/2022 

283342 
RAQUEL CRISTINA RIBEIRO 
COIMBRA 

Técnica Judiciária C 13 C 14 09/04/2022 

352794 
WASHINGTON DANTAS 
NÓBREGA 

Analista Judiciário B 9 B 10 15/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 
Portaria Nº 1201, de 18 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 nos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000013321-7, 
RESOLVE:  
Art. 1º Conceder promoção funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins que, nas datas assinaladas, tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma 
do anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 1.201, de 18 de maio de 2022) 

 Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Promoção Classe Padrão Classe Padrão 

269038 
CAROLINE COSTA NAZARENO 
ADACHI 

Técnica Judiciária B 10 C 11 12/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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Portaria Nº 1203, de 18 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade atualizar o Manual Prático de Despesas Processuais e também, a incluir capítulo específico 
para as Fazendas Públicas; 
CONSIDERANDO a complexidade da legislação e demais instrumentos normativos vigentes no que tange às custas e despesas 
processuais; 
CONSIDERANDO a relevância da matéria para o fortalecimento e desenvolvimento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
com foco na excelência da prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000027912-6, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Designar membros para composição de Grupo de Trabalho com finalidade de apresentar minuta de atualização do 
Manual Prático de Despesas Processuais e também, a inclusão capítulo específico para as Fazendas Públicas: 
I - Juiz Auxiliar da Presidência, Dr MANUEL DE FARIA REIS NETO, Coordenador do Grupo de Trabalho; 
II - Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr RONICLAY ALVES DE MORAIS, membro representante da Corregedoria 
Geral da Justiça; 
III - Diretor Judiciário, WALLSON BRITO DA SILVA, membro representante da Diretoria Judiciária; 
IV - Secretária da COJUN, DÉBORA DE BRITO RIBEIRO, membro representante da COJUN; 
V - Contador/Distribuidor, ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES, membro representante dos 
Contadores/Distribuidores; 
VI - Contadora/Distribuidora, MARCIA ANDRÉA CAMPELO GALVÃO, membro representante dos Contadores/Distribuidores; 
VII - Assessora Jurídica de 1ª instância, CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA, membro representante da Diretoria 
Financeira; 
VIII - Assistente de Suporte Técnico, WYLKER SOUSA CRUZ, membro representante da Diretoria de Tecnologia da Informação. 
§1º As atividades do Grupo de Trabalho serão secretariadas pela servidora PAMELA DA ROCHA PIRES FERREIRA, matrícula 
352901. 
§2º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de 
solicitação do Coordenador. 
§3º O Grupo de Trabalho terá até o dia 20 de julho de 2022 para conclusão dos seus trabalhos, podendo ser prorrogado por 
solicitação justificada do Coordenador. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000031084-8 

INTERESSADO DIADM, DPATR 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 46, de 18 de maio de 2022 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a aquisição de móveis (poltronas, longarinas e sofás) a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto 
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a 
Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se 
manifestação da ASJUADMDG (evento 4326020) acolho as sugestões proposta pelo Senhor Diretor Geral (evento 4326033) e 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 18/2022 - SRP às empresas MB ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 
05.011.479/0001-85, quanto aos itens 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, no valor 
de R$ 2.725.240,00 (dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta reais); o item 2 foi adjudicado à empresa 
GR LOBATTO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); os itens 6, 16 e 18, foi adjudicado à empresa INSPIRARE COM. DE 
MÓVEIS, CNPJ 36.876.201/0001-02, no valor de R$ 164.330,00 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e trinta reais); os itens 
7, 8, 10, 34 e 35 foram adjudicados à empresa CAPELLI & CAPELLI, CNPJ 94.521.341/0001-56, no valor de R$ 251.514,70 
(duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e quatorze reais e setenta centavos); o item 9 foi adjudicado à empresa LAYOUT 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CNPJ 02.604.236/0001-62, no valor de R$ 71.300,00 (setenta e um mil e trezentos reais); os 
itens 11 e 17 foram adjudicados à empresa BELCHAIR COM. MÓVEIS, CNPJ 29.209.847/0001-62, no valor de R$ 636.290,00 
(seiscentos e trinta e seis mil duzentos e noventa reais); tudo consoante Ata da Sessão, Resultado por fornecedor e termo de 
adjudicação (eventos 4326943, 4326934 e 4326942). 
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Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente 
feito, bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. SPA para a publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI 
3. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DPATR/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Em tempo, torno sem efeito o termo de homologação do evento ??????4314497. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1108/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 10 de maio de 2022 
Regulamenta a participação da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Tocantins no Dia do Desafio 2022. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n° 21.0.000010211-0,  
RESOLVE: 
Art.1º  Regulamentar a participação da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins na 28ª Edição do Dia do Desafio, que 
ocorrerá no dia 25/05/2022.  
Art.2° A inscrição dos interessados, inclusive de magistrados e servidores de outras unidades jurisdicionais e administrativas do 
Poder Judiciário, deverá ser efetuada pelo endereço eletrônico diadodesafiocgjusto@gmail.com, entre os dias 18/05/2022 e 
24/05/2022, consignando-se o nome do(s) participante(s), número de matrícula, lotação e atividade que irá(ão) desenvolver. 
Art.3° A ação deve ser filmada e/ou fotografada para encaminhamento à Corregedoria-Geral da Justiça por intermédio do e-mail 
diadodesafiocgjusto@gmail.com, até às 23h59min do dia 25/05/2022, podendo haver compartilhamento em redes sociais, com 
utilização da hashtag #diadiadodesafio e #diadodesafiocgjusto. 
Art.4° Comissão avaliadora analisará a prática proposta, para fim de validação de participação e, após esta fase, a evidência 
será postada no Instagram da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. 
Art.5° A comissão avaliadora será composta pelos seguintes integrantes: 
I - Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Corregedora-Geral da Justiça, Presidente; 
II - Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins; 
III - Ronyclay Alves de Morais,  Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins; 
IV - Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins; 
V - Ana Carina Mendes Souto, Assessora de Planejamento e Projetos. 
VI - Kézia Reis de Souza, Assessora de Comunicação. 
Art.6° Sagrar-se-ão vencedoras as três unidades do Judiciário que mobilizarem o maior número de pessoas em atividades físicas 
ou esportivas durante o Dia do Desafio. 
Art.7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.8° Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Filipe 
Corregedora-Geral de Justiça 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1186/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 17 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Instrução Normativa Nº 7 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000025553-7, resolve: 
Art. 1º. Criar comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata a Ata de Registro de Preços nº 156/2021. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Carolina Valoes das Neves, matrícula nº 250265 - DINFR; 
II - Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520 - DINFR; 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR.  
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1076/2022 - 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 183/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010650-3, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Caminho Novo Comércio - Ltda, que tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha, copo de 
vidro transparente, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 183/2022, e o servidor 
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula nº 185439, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1109/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 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 190/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010738-0, celebrado por este Tribunal de 
Justiça e a empresa Shigemoto & Cia Ltda – EPP, que tem por objeto a aquisição de materiais diversos para os serviços de manutenção 
predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 190/2022, e a servidora Aline 
Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para regularização do 
apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o 
ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1116/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 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 194/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010678-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de 
equipamentos diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 194/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1118/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 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 195/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010727-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Instrulabor Calibração e Manutenção - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais 
diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 195/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1140/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 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 200/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010151-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Safetec Informática - Ltda, que tem por objeto a contratação da prestação de serviços de 
solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing), incluindo os serviços de 
instalação, integração, migração e treinamento para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ricardo Marx Costa Soares de Jesus, matrícula 352467, como gestor do contrato nº 200/2022, e o 
servidor João Carlos Vilela Batello, matrícula 352364, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1143/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 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 200/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010151-0, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Safetec Informática - Ltda, que tem por objeto a contratação da prestação de serviços de solução integrada 
de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing), incluindo os serviços de instalação, 
integração, migração e treinamento para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Tiago Sousa Luz, matrícula nº 352104, como fiscal técnico do contrato nº 200/2022 para, nos termos 
do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar 
e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1119/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 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 196/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010732-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ampla Comercial - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais diversos para os 
serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 196/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1092/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 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 187/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025967-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ampla Comercial - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo com 
objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 187/2022, e o servidor 
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula 358309, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1111/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 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 192/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010740-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa A Donizete da Silva, que tem por objeto a aquisição de materiais diversos para os serviços de 
manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 192/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1135/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 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 199/2022, referente ao Processo Administrativo nº 22.0.000004561-0, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Otonildo Pereira Lima da Silva, que tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel para atender as necessidades do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 199/2022, e 
a servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1200/2022, de 18 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 2022/114970 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
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 18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de participar da solenidade de lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária na 
Comarca de Porto Nacional conforme SEI nº 22.0.000013974-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Nunes da Silva Neto, Matrícula 364054, 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 18/05/2022 a 18/05/2022, com 
a finalidade de participar da solenidade de lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária na Comarca de Porto Nacional 
conforme SEI nº 22.0.000013974-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO João Lucas Fontoura de Oliveira , Matrícula 362357, 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 18/05/2022 a 
18/05/2022, com a finalidade de participar da solenidade de lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária na Comarca de 
Porto Nacional conforme SEI nº 22.0.000013974-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, 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 18/05/2022 a 18/05/2022, com 
a finalidade de participar da solenidade de lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária na Comarca de Porto Nacional 
conforme SEI nº 22.0.000013974-6.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1201/2022, de 18 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 2022/114858 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, 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 
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18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de para atender a COGERSA no lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária no 
Fórum de Porto Nacional, conforme SEI 21.0.000009426-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, 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 18/05/2022 a 
18/05/2022, com a finalidade de para atender a COGERSA no lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária no Fórum de 
Porto Nacional, conforme SEI 21.0.000009426-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Ramiro Barbosa Xavier, Matrícula 362933, 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 18/05/2022 a 18/05/2022, com 
a finalidade de para atender a COGERSA no lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária no Fórum de Porto Nacional, 
conforme SEI 21.0.000009426-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1202/2022, de 18 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 2022/114869 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Sandra Carvalho, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 354432, 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 Sao Paulo-SP, no período de 27/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de participação do curso presencial de 
reciclagem e aprimoramento das práticas do Mat Pilates, conforme SEI 22.0.000010356-3.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Hozana Lemos Ribeiro Cota Couto, Matrícula 353367, 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 Sao Paulo-SP, no período de 27/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de participação do 
curso presencial de reciclagem e aprimoramento das práticas do Mat Pilates, conforme SEI 22.0.000010356-3.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Nadja Laise Lima Lopes, Matrícula 362193, 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 Sao Paulo-SP, no período de 27/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de participação do curso presencial de 
reciclagem e aprimoramento das práticas do Mat Pilates, conforme SEI 22.0.000010356-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1203/2022, de 18 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 2022/114263 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 1.606,88, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Porto 
Nacional-TO, no período de 22/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de implantação da Central de Mandados Automatizada 
na Comarca de Porto Nacional, conforme SEI 21.0.000019051-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 1.606,88, 
relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Porto Nacional-TO, no período de 
22/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de implantação da Central de Mandados Automatizada na Comarca de Porto 
Nacional, conforme SEI 21.0.000019051-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1204/2022, de 18 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 2022/114712 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Valdivone Dias da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352664, o valor de R$ 
1.684,15, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Augustinopolis-TO, no período 
de 15/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de visando conduzir equipe para realizar a mudança de estações de trabalhos, 
conforme SEI 22.0.000000187-6, ev. 4311313, coaduna com o pedido de diária sob o n° 20222/114469.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1205/2022, de 18 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 2022/115007 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 3090, 
o valor de R$ 229,38, 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, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no 
período de 18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de implantação do projeto Coleta Seletiva Solidária na comarca de Porto 
Nacional, conforme SEI 21.0.000009426-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Leonardo Vogado Torres Coelho, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 352175, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é 
R$ 490,64, 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 18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de implantação do projeto Coleta 
Seletiva Solidária na comarca de Porto Nacional, conforme SEI 21.0.000009426-6.  

Art. 3º Conceder à servidora Leila Maria de Souza Jardim, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 238739, o valor de R$ 
168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, 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 
18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de implantação do projeto Coleta Seletiva Solidária na comarca de Porto Nacional, 
conforme SEI 21.0.000009426-6.  

Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Cinthia Barbosa Pires Azevedo, Matrícula 361457, o valor de R$ 168,05, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, 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 18/05/2022 a 18/05/2022, 
com a finalidade de implantação do projeto Coleta Seletiva Solidária na comarca de Porto Nacional, conforme SEI 
21.0.000009426-6.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1206/2022, de 18 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 2022/114744 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, o valor de R$ 305,44, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 
17/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de coordenar e acompanhar a os serviços correlatos da DIADM/DSG, para 
implantação do Projeto Coleta Seletiva, conforme SEI 21.0.000009426-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1207/2022, de 18 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 2022/114850 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 06/05/2022 
a 06/05/2022, com a finalidade de conduzir servidor da Centro de Saúde no apoio logístico para atuar na campanha de 
vacinação contra a influenza 2022 do Poder Judiciário conforme SEI 22.0.000011594-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1208/2022, de 18 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 2022/114936 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 1.446,18, relativo ao pagamento de 1,5 (uma 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 Brasília-DF, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com a finalidade 
de realizar visita institucional ao CNJ para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal de Justiça, conforme SEI 
22.0.000013793-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000011276-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02041 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Intelligent Business Consulting Ltda. 
CNPJ: 05.814.289/0001-04 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o curso Atualização Jurídica da Nova Lei de Licitações – 
NR 14.133, de 2021 para servidores do Poder Judiciário Tocantinenses, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 24 de 
maio a 9 de junho de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 13 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000010681-3 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 03/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 10/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01632 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Clara Maria Pereira Marques - ME.  
CNPJ: 24.603.766/0001-29. 
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OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos para a saúde (Aparelho de Ultrasom, 2 unid., Negatoscópio de Metal, 2 
unid., Nebulizador Ultrassônico, 1 unid.), com a finalidade de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 4.102,00 (Quatro mil e cento e dois reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 08 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 09 de maio de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 
 PROCESSO 22.0.000010744-5  
CONTRATO Nº 210/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Premold Comércio de Materiais de Construção EIRELI ME 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades 
do Poder Judiciário Tocantinense 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 22.961,95 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e 
cinco centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.  
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 9/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 
 PROCESSO 22.0.000010665-1 
CONTRATO Nº 206/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Distribuidora W F - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 3.048,00 (três mil quarenta e oito reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 
 PROCESSO 22.0.000010721-6 
CONTRATO Nº 204/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Maria Consuelo Soares da Mata - ME 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades 
do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 6.306,50 (seis mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022 
 PROCESSO 22.0.000010743-7 
CONTRATO Nº 209/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Alegra Comercial – EIRELI 
OBJETO: Aquisição de materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 2.192,00 (dois mil cento e noventa e dois reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2021 
 PROCESSO 21.0.000023941-8 
CONTRATO Nº 205/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Master Placas EIRELI – ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e instalação de placas de sinalização 
e identificação diversas, em especial placas em braile para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 15.917,00 (quinze mil novecentos e dezessete reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2019 
PROCESSO 19.0.000032778-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fênix Assessoria & Gestão Empresarial – Ltda 
OBJETO: A repactuação, conforme estabelecido na Cláusula Décima Sexta – da Repactuação, conforme disposições da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 – Registro no MTE: TO000011/2022, evento 4281708, do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e Pública do Estado do Tocantins – SINTECAP/TO, de acordo 
com o Memorando DSG nº 839/2022, evento 4282313, bem como na Planilha de Custo e Formação de Preços, evento 4281887; 
A destinação de 10% (dez por cento) dos postos de serviço contratados, a serem preenchidos por mulheres vítimas de violência 
doméstica, conforme Projeto "ENFRENTE AURORAS - Proporcionando um alvorecer profissional, rumo à independência 
financeira, às mulheres vítimas de violência doméstica"; e 
A inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
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Da Repactuação: Com a repactuação o valor mensal do contrato nº 204/2019, passará de R$ 45.510,79 (quarenta e cinco mil 
quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos), para R$ 49.262,46 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e dois reais e 
quarenta e seis centavos), concernente a 13 (treze) postos de trabalhos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris   
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
 FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2020 
PROCESSO 20.0.000005135-8 
COOPERADORES: O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins por intermédio do CEJUSC de 2º Grau a Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense – ESMAT e o Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA. 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a cessão de mobiliários e equipamentos de tecnologia da informação e 
comunicação - TIC a serem utilizados no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado no Centro 
Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA, denominado CEJUSC ULBRA. 
A cessão ocorre em atendimento ao Ofício nº 1885/2022, evento 4218086 - SEI 22.0.000007753-8, de acordo com o item 5.1.8 
incluso ao Termo de Cooperação Técnica nº 3/2020, evento 3168428, por meio do Primeiro Termo Aditivo, evento 4257428. 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
 

Republições 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 87/2018 
PROCESSO 18.0.000011043-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Wilson Gonçalves Ramos Neto - ME 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 87/2018, por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste, conforme 
disposições da Cláusula Nona do Instrumento Contratual e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
DA PRORROGAÇÃO: As Partes acimas qualificadas ajustam, por meio deste Termo, a prorrogação da vigência do Contrato nº 
87/2018, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 16/05/2022 a 15/05/2023, perfazendo um total de 60 (sessenta) 
meses 
DO REAJUSTE: Fica reajustado os serviços objeto do Contrato nº. 87/2018, no percentual de 11,6286%, utilizando-se como 
fator de correção o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), Indicadores Econômicos, acostado evento 4276004, 
acumulado no período abril/2021 a março/2022, com fulcro na Cláusula Nona do Instrumento contratual. 
O valor global do Contrato nº. 87/2018, após o reajuste, passará de R$ 955.858,04 (novecentos e cinquenta e cinco mil 
oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), para R$ 1.067.019,47 (um milhão, sessenta e sete mil dezenove reais e 
quarenta e sete centavos). 
Os valores reajustados terão seus efeitos a partir da prorrogação contratual, ou seja, 16/05/2022. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris    
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
 FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 198/2022 
PROCESSO 22.0.000014002-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Joselda Lopes de Melo 
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 Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Sítio Novo do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022.                                                                                           
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 193/2022  
PROCESSO 22.0.000013445-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tamara Soares da Silva 
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 Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis.. 
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: 18 de maio de 2022.                                                                                           
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 200/2022  
PROCESSO 22.0.000013994-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Leandro Bezerra de Sousa 
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 Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022.                                                                                          
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 199/2022 
PROCESSO 22.0.000013997-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Roney dos Santos Araujo 
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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e Cidade de Miranorte. 
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: 18 de maio de 2022                                                                             
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Portarias 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 374/2022, de 18 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 199/2022, publicada no Diário da Justiça nº 5138, de 
25/02/2022,  
RESOLVE: 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 799/2022, de 18 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLEITIANE ALVES DE BARROS, matrícula nº 355345, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/05 a 03/06/2022, a partir de 18/05/2022 até 03/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 13 a 29/06/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 800/2022, de 18 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 18 a 23/05/2022, a partir de 18/05/2022 até 23/05/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 18/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 801/2022, de 18 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 13 a 18/05/2022, a partir de 13/05/2022 até 18/05/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 18/02/2023, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 802/2022, de 18 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA, matrícula nº 199129, relativas ao 
período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 18/05 a 16/06/2022, a partir de 18/05/2022 até 16/06/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 093 de 2022 – SEI Nº 22.0.000014306-9 
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no IV Fórum de Governança no Sistema de Justiça, a se realizar no dia 9 de junho de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: IV Fórum de Governança no Sistema de Justiça. 
Objetivo: Proporcionar conhecimento às instituições públicas a uma boa gestão de recursos, à criação de valores éticos, à 
geração de capital social e ao compliance com a certeza de que a boa governança é crucial para que o Poder Judiciário 
Tocantinense  garanta atendimento à cidadania, pela distribuição de uma justiça célere, segura e efetiva. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 19 de maio a 8 de junho de 2022. 
Inscrições: A inscrição é gratuita e poderá ser realizada, via web, no Portal Esmat disponível no endereço eletrônico 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. 
Públicos-Alvo: Servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, profissionais e 
integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat. 
Carga Horária: 8 horas 
Modalidade: Hibrido 
Local: Presencial no Auditório do Tribunal de Justiça com transmissão via intranet, por meio do Portal e do aplicativo da Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
 2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Participação no Auditório do Tribunal de Justiça 
Servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos 
parceiros da Esmat. 

200 

Participação pelo Canal do Youtube 
Servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos 
parceiros da Esmat. 

1.800 

 2.3 A participação do evento de modo presencial será de acordo com a disponibilidade de espaço no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas - Tocantins; 
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2.4 Os demais interessados em participar das Palestras, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar das atividades, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de 
vagas. 
 3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Integrarem o público de servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores dos órgãos parceiros da Esmat. 
  
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar da atividade presencial no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas, ou à distância, sendo o link de acesso disponibilizado no site da Esmat – http://esmat.tjto.jus.br/portal/; 
4.2 A participação do evento de modo presencial será de acordo com a disponibilidade de espaço no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas - Tocantins; 
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade – transmitida ao vivo – ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, 
onde será registrada a frequência automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação ao 
vivo da atividade síncrona; 
4.4 Somente os(as) alunos(as) matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.5 As frequências serão registradas por meio da Secretaria Acadêmica da Esmat, conforme o acesso do(a) participante; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
 
 5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
5.1 A programação completa do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br 

Data Horário/Período Conteúdo/Programa 

9/6/2022 

Das 10h às 12h 

Solenidade de Abertura 
  
Composição da Mesa de Honra 
Autoridades Convidadas pelo TJ e RGB 

Conferência de Abertura 
Tema: “GOVERNANÇA PÚBLICA: O DESAFIO DO BRASIL” 
  
Conferencista: Ministro Augusto Nardes 
Ministro do Tribunal de Contas da União e Embaixador da Rede Governança Brasil 

Das 14h às 17h40 

Palestra 1 
Tema: “PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NO 
TJMG” 
  
Palestrante: Tatiana Camarão 
Assessora Técnica especializada da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais e voluntária da Rede Governança Brasil. 

Mesa de Debate 
Tema: “A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA 
COLABORATIVA NO SISTEMA DE JUSTIÇA” 
  
Coordenadores da Mesa: 
Flávio Feitosa Costa – Coordenador de Governança de TI do CNJ e Presidente da 
RGB. 
Evandro Gama – Procurador da Fazenda Nacional e Coordenador do Comitê de 
Governança no Sistema de Justiça da RGB. 

Palestra 2 
Tema: “IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS” 
  
Palestrante: Paulo José Ribeiro Alves 
Servidor de Carreira do STJ e Coordenador do Comitê de Governança das 
Contratações da RGB 

Sessão de Encerramento 
  
Composição da Mesa de Honra 
Autoridades Convidadas pelo TJ e RGB 
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 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula dos servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat, 
implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 
2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 17 de maio de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
EDITAL nº 092 de 2022 – SEI Nº 22.0.000012352-1 

  O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no II Seminário de Gestão Socioambiental com o Tema Águas do Tocantins, a se realizar 
nos dias 6 e 7 de junho de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à 
espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: II Seminário de Gestão Socioambiental com o Tema Águas do Tocantins 
Objetivo: Promover a capacitação e sensibilização de magistrados(as), servidores(as), estagiários(as), empregados(as) 
terceirizados(as), demais colaboradores(as) deste Poder e também dos órgãos desenvolvedores do Projeto Rede TO 
Sustentável e fomentar iniciativas entre os parceiros da Rede TO Sustentável e demais interessados no tratamento da Gestão 
Socioambiental no estado do Tocantins. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 24 de maio a 5 de junho de 2022. 
Inscrições: A inscrição é gratuita e poderá ser realizada, via web, no Portal Esmat disponível no endereço eletrônico 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. 
Públicos-Alvo: Servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; integrantes dos órgãos participantes da 
Rede TO Sustentável, estudantes, professores, profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e 
servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat. 
Carga Horária: 8 horas 
Modalidade: Hibrido 
Local: Presencial no Auditório do Tribunal de Justiça com transmissão via intranet, por meio do Portal e do aplicativo da Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Participação no Auditório do Tribunal de Justiça 
Servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; integrantes dos órgãos participantes 
da Rede TO Sustentável, estudantes, professores, profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros 
do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat. 

200 

Participação pelo Canal do Youtube 
Servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; integrantes dos órgãos participantes 
da Rede TO Sustentável, estudantes, professores, profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros 
do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat. 

1.800 
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2.3 A participação do evento de modo presencial será de acordo com a disponibilidade de espaço no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas - Tocantins; 
2.4 Os demais interessados em participar das Palestras, os que não fizerem parte das Instituições relacionadas no item 2.2 e 
tenham interesse em participar das atividades, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas dentro da disponibilidade de 
vagas. 
 3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Integrarem o público de servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; integrantes dos órgãos 
participantes da Rede TO Sustentável, estudantes, professores, profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema 
de justiça e servidores dos órgãos parceiros da Esmat. 
 4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar da atividade presencial no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas, ou à distância, sendo o link de acesso disponibilizado no site da Esmat – http://esmat.tjto.jus.br/portal/; 
4.2 A participação do evento de modo presencial será de acordo com a disponibilidade de espaço no Auditório do Tribunal de 
Justiça, em Palmas - Tocantins; 
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade – transmitida ao vivo – ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, 
onde será registrada a frequência automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação ao 
vivo da atividade síncrona; 
4.4 Somente os(as) alunos(as) matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.5 As frequências serão registradas por meio da Secretaria Acadêmica da Esmat, conforme o acesso do(a) participante; 
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
 5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
5.1 A programação completa do Evento será divulgada no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br 

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

6/6/2021 Das 14h às 17h20 

Solenidade de Abertura Oficial do Evento; 
Pronunciamento das Autoridades. 

Palestra 1: Governança e Segurança Hídrica do Tocantins – Comitês de Bacias 
Hidrográficas do Tocantins. 
  
Palestrante: Mestre Aldo Araújo de Azevedo 
Mestre em Gestão de Recursos Hídricos, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV/MG). 
  
Interatividade e respostas às perguntas dos(as) participantes. 

Palestra 2: Os Povos das Águas – Contribuições da Embrapa para a sustentabilidade da 
pesca artesanal no Tocantins. 
  
Palestrante: Mestre Adriano Prysthon (Mestre em Recursos Pesqueiros, pela UFRPE). 
  
Interatividade e respostas às perguntas dos(as) participantes. 

Palestra 3: Contaminação da Água por Agrotóxicos: exposição em alimentos e 
caracterização do risco crônico na saúde humana. 
  
Palestrante: Mestre Luís Henrique Fróes Michelin. 
Mestre em Defesa Sanitária. 
  
Interatividade e respostas às perguntas dos(as) participantes. 

7/6/2021 Das 14h às 17h20 

Palestra 4: Atuação da Embrapa na Produção de peixes em Reservatórios Federais do 
Tocantins. 
  
Palestrante: Doutora Flávia Tavares de Matos (Doutora em Engenharia Ambiental). 
  
Interatividade e respostas às perguntas dos(as) participantes. 

Palestra 5: Dez Anos do Código Florestal Desmatamentos no Estado do Tocantins. 
  
Palestrante: Francisco José Pinheiro Brandes Júnior (Promotor Titular da Promotoria 
Regional Ambiental da Bacia do Alto e Médio Araguaia). 
  
Interatividade e respostas às perguntas dos(as) participantes. 
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 5.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 A inscrição e a matrícula dos servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, professores, 
profissionais e integrantes brasileiros e estrangeiros do sistema de justiça e servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat, 
implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 
2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
5.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
5.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
5.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 17 de maio de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
 
 

EDITAL nº 094, de 2022 – SEI Nº 22.0.000012395-5 
  
 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, TORNA SEM EFEITO o 
EDITAL nº 080, de 2022 – SEI Nº 22.0.000012395-5, publicado no Diário da Justiça nº 5177, do dia 2 de maio, de 2022, pp. 324-
327, referente ao curso Cálculos Judiciais.  
  
 
 Palmas-TO, 17 de maio de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS 

Enunciados 
Processo nº 0007608-41.2021.827.2700, Relator(a): Juiz DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Turma de Uniformização, data do 
Julgamento, 07/04/2022, publicado no DJTO nº 5172, de 25/04/2022, página 43. 
ENUNCIADO 19 - O servidor, integrante da classe da Polícia Penal, por exercer escala de trabalho em regime de 
revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, o que perfaz, no máximo, 08 dias de trabalho mensal, 
equivalente a 192 (cento e noventa e duas) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 
(duzentas) horas mensais, não faz jus à percepção de horas extras, salvo se comprovado a realização de jornada de 
trabalho estendida ou plantões extras, ou seja, além da escala normal de trabalho (24x72). 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar 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.  
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