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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012201-52.2018.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0012201-52.2018.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
1º APELANTE: FAZER NEGÓCIOS FINANCEIROS EIRELI (AUTOR) 
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO KABRINE OLIVEIRA SILVA (OAB TO007476) 
2º APELANTE: JÕ VIEIRA SOARES (RÉU) 
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
1º APELADO: FLAVIA DOS SANTOS MENDES ME (RÉU) 
ADVOGADO: JOSE TITO DE SOUZA (OAB TO000489) 
2º APELADO: FLÁVIA DOS SANTOS MENDES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS 
DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO, BEM COMO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. 
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR SOBRE TEMA ARGUIDO NOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO 
SURPRESA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando 
exauridas as possibilidades de citação pessoal da parte. 2. No caso em análise, a realização de citação do Requerido/Apelante 
por meio de Edital, não garante o esgotamento dos meios de citação, visto existir outras formas para obter êxito na tentativa de 
citação pessoal ou por AR e, inexistir nos autos, outras tentativas no sentido de localizar a parte Requerida, ora Apelante. 3. Não 
havendo o exaurimento dos meios necessários para a localização do Requerido/Apelante, é de se reconhecer a nulidade da 
citação editalícia realizada nos autos, como no caso em apreço. 4. Conforme artigo 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, 
caracteriza violação ao devido processo legal e, por consequência, ao princípio da não surpresa, impondo-se o acolhimento da 
preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao principio da não surpresa. 5. Apelos conhecidos e providos, para declarar a 
nulidade da citação por edital e por violar o princípio da não surpresa e, de consequência, de todos os atos posteriores, com o 
retorno dos autos à Vara de origem. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
das apelações, pois presentes os seus requisitos para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, para acolher as preliminares 
suscitadas nas razões recursais, para declarar a nulidade da citação por edital e por violar o princípio da não surpresa realizada 
na ação originária e, em consequência, a dos atos subsequentes, com o retorno dos autos à Vara de origem. Incabível a 
majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
  

PAUTA PRESENCIAL 2ª/2022 
  
Serão julgados pela 2ª CAMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na 2ª SESSÃO 
PRESENCIAL ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de 2022, terça-feira, ou nas sessões 
posteriores, a partir das 14:00 horas, os seguintes processos: 
  
1 Apelação Criminal  N° 0008329-24.2021.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : F. L. DA S. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATORA                        : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Recurso em Sentido Estrito N° 0003564-42.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
RECORRENTE:                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
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RECORRIDO                      : DANIEL MARTINS NOGUEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
RELATORA                        : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Recurso em Sentido Estrito N° 0005354-61.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RECORRIDO                      : RAULE NERES DOS SANTOS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATORA                        : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Habeas Corpus Criminal N° 0004853-10.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : GEORGE ROSA DE OLIVEIRA. 
DEF. PÚBLICO                   : JOSÉ ALVES MACIEL. 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATORA                        : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal  N° 0000933-93.2021.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E   CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : J. V. S. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Habeas Corpus Criminal N° 0001964-83.2022.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
PACIENTE                         : J. M. A. DOS S. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Apelação Criminal  N° 0021642-37.2020.8.27.2706/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : VARA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : L. E. J. F. DE O. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Recurso em Sentido Estrito N° 0003667-49.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RECORRIDOS                    : RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA e WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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9 Agravo de Execução Penal N° 0002624-77.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA. 
AGRAVANTE                     : HUALLISSON ALVES DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Agravo de Execução Penal N° 0002739-98.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : WISLEY DA SILVA SOUZA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Recurso em Sentido Estrito N° 0004412-29.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RECORRIDO                      : ROGERIO AMANCIO DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Apelação Criminal  N° 0025050-30.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
APELANTE                        : DANIELLA OLIVEIRA NASCIMENTO. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : OS MESMOS. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 Apelação Criminal  N° 0011924-89.2015.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : JEAN DIVINO DE BORBA. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal  N° 0015194-76.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : JANAINA FERREIRA DE SOUZA. 
ADVOGADO                       : GIANLUCA DEL DUQUE DE PAULA E SILVA (OAB TO007620). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO. 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Apelação Criminal  N° 0000463-50.2021.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : CARLOS HENRIQUE LOPES MOREIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
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RELATOR                          : HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Agravo de Execução Penal N° 0005509-64.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE GURUPI. 
AGRAVANTE                     : EMANUEL DOS SANTOS MARTINS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal  N° 0001449-59.2021.8.27.2740/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : E. P. DE A. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Apelação Criminal  N° 0011253-08.2021.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : A. R. T. P. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Habeas Corpus Criminal N° 0005685-43.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : AURÉLIO ANTÔNIO COSTA ARAÚJO. 
ADVOGADOS                     : JOÃO FERNANDO NOGUEIRA ALVES (OAB TO06225B), 
                                            : DÍDIMO HELENO PÓVOA AIRES (OAB TO04883B). 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal  N° 0007771-59.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : KEULER DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Apelação Criminal  N° 0021602-55.2020.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTES                      : GEREMIAS SILVA MARCAL e KASSIO MARTINS AMORIM. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL.                            
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Apelação Criminal  N° 0003837-59.2021.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : SILON BATISTA DA SILVA. 
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DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Apelação Criminal  N° 0001345-34.2019.8.27.2709/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
APELADO                          : P. DOS S. M. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Apelação Criminal  N° 0000663-28.2019.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : DOMINGOS MANTO DE OLIVEIRA FILHO. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 Apelação Criminal  N° 0011597-46.2018.8.27.2737/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
APELANTE                        : WALTERLINS PEREIRA RIBEIRO DA SILVA. 
ADVOGADO                       : LUIZ ANTONIO MONTEIRO MAIA (OAB TO000868). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATORA                        : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 Apelação Criminal  N° 0013179-58.2020.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : J. V. N. DE O. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Recurso em Sentido Estrito N° 0004373-32.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RECORRIDO                      : LOURISTON ANDRE MARTINS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Recurso em Sentido Estrito N° 0004413-14.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RECORRIDO                      : ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA. 
ADVOGADO                       : RÔMULO RIBEIRO PINHEIRO (OAB TO006727). 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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29 Agravo de Execução Penal N° 0003862-34.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE GURUPI. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
AGRAVADO                       : CÍCERO INÁCIO LOIOLA. 
ADVOGADO                       : DANYELLA LOPES DA SILVA CARDEAL (OAB TO007988). 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 Agravo de Execução Penal N° 0003638-96.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS. 
AGRAVANTE                     : WILLIAS CARDOSO TEIXEIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 Habeas Corpus Criminal N° 0002858-59.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : DIAMILUK RIBEIRO DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       : JORGE FERREIRA NETO (OAB TO010280). 
IMPETRADO                      : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PALMEIRÓPOLIS. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA. 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
32 Apelação Criminal  N° 0011682-72.2021.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : DALVA HELENA DA PIEDADE PORTO. 
ADVOGADOS                     : PABLO ARAUJO MACEDO (OAB TO005849). 
                                               : LAURA GONDIM SILVA (OAB TO010968). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
33 Recurso em Sentido Estrito N° 0004980-45.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE XAMBIOÁ. 
RECORRENTE                   : RUI PAIXAO PEREIRA SANDES. 
ADVOGADO                       : JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA (OAB TO007437). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

  
34 Apelação Criminal  N° 0018697-43.2021.8.27.2706/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : VARA ESP. NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : I. N. DE A. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

  
35 Recurso em Sentido Estrito N° 0004592-45.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
RECORRENTE                   : KHRISTYAN COELHO DE SOUZA. 
ADVOGADO                       : FAELMA TELES AGUIAR (OAB TO006240). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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 36 Apelação Criminal  N° 0009150-28.2021.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : J. A. M. DOS S. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
37 Agravo de Execução Penal N° 0005418-71.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATORA                        : ÂNGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
38 Apelação Criminal  N° 0004103-80.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : WALISSON SOUSA VERAS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATORA                        : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
39 Apelação Criminal  N° 0000222-73.2021.8.27.2727/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
APELANTE                        : D. F. D. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATORA                        : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
40 Apelação Criminal  N° 0001687-24.2019.8.27.2716/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
APELANTE                        : AMAURI DOS SANTOS. 
ADVOGADO                       FELICIO CORDEIRO DA SILVA (OAB TO004547). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATORA                        : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
41 Apelação Criminal  N° 0000137-32.2021.8.27.2713/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : WILLIAN LIRA SILVEIRA. 
ADVOGADO                       : BERNARDINO COSOBECK DA COSTA (OAB TO004138). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
42 Apelação Criminal  N° 5012833-51.2012.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
APELADO                          : CESAR EDUARDO DIAS FERREIRA. 
ADVOGADO                       : PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO00284A). 
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RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
43 Apelação Criminal  N° 0019311-82.2020.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : MATHEUS LIMA RODRIGUES. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : EDIMAR DE PAULA 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento Comum Cível Nº 0000013-19.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: G. R. DE O. representado por EVA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA 
Advogado: Miguel Chaves Ramos – OAB/TO 514 
RÉU: MANOEL PEREIRA SANTOS JUNIOR 
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido “SENTENÇA (...). DISPOSITIVO Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta JULGO 
PROCEDENTE o pedido reconhecendo o vínculo de filiação entre o autor (...) e o investigado MANOEL PEREIRA DOS 
SANTOS JUNIOR, declarando-se a paternidade e, por conseguinte, a anulação do atual registro de nascimento, 
expedindo-se o competente mandado para que se efetue novo registro onde deverá constar a paternidade biológica da 
Requerente, a saber, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, bem como, dos respectivos avôs paternos. O autor 
passará se chamar (...). Em consequência julgo extintos os presentes autos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 
inciso I do CPP. Após o trânsito em julgado, ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 
Registro Civil, para que proceda a anulação do atual registro de nascimento, para que se efetue novo registro onde deverá 
constar a paternidade biológica do Requerente como sendo MANOEL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, já acrescido ao 
nome da investigante o patronímico paterno, que passará a chamar-se (...).  Deverá acrescentar ainda no registro de nascimento 
o nome dos avôs paternos. Sem custas ou honorários. P.R.I. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Fabiano Gonçalves 
Marques, Juiz de Direito”. 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de 
Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 
DIAS virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os autos de Medidas 
Protetivas de Urgência n 0000292-31.2022.8.27.2703 , que a Autoridade Policial, como Autor, move em desfavor MARCIO 
SOUSA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, auxiliar de processos, nascidos aos nº 27/04/2000, filho de Diana Francisca da Conceição 
e de Manoel Pereira Soares, portador do CPF nº 071.433.241-08,  atualmente estando em lugar incerto e não sabido, para que, 
tome conhecimento da presente ação, para que, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias (contados da citação), 
CONTESTAR O PEDIDO E INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, via de advogado ou Defensoria Pública, bem 
como, proceda-se à INTIMAÇÃO do(s) mesmo, para que cumpra a(s) medida (s) protetiva (s) fixada (s) na decisão que se segue: 
Diante do exposto, nos termos do artigo 22, da Lei nº. 11.340/06, determino: A- o afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência do Sr. MÁRCIO SOUSA DE ALMEIDA com a ofendida; B- proibição para que o Sr. MÁRCIO SOUSA DE ALMEIDA 
entre em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; C- proibição para que o Sr. 
MÁRCIO SOUSA DE ALMEIDA se aproxime da ofendida e de seus familiares, bem como das testemunhas, devendo este manter 
uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros das referidas pessoas. Ao cartório para cumprimento do disposto no artigo 
38-A, da Lei nº. 11.340/06 no que tange ao registro. Ouça-se o representante do Ministério Público, no prazo legal. 2.1- Outras 
providências. O descumprimento a qualquer dessas medidas poderá importar não só em imposição de multa diária a ser 
revertida em favor da suposta vítima, mas também em prisãoem flagrante do agressor pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 
Maria da Penha, caso caracterizada qualquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ou ainda prisão 
preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei Maria da Penha. As referidas medidas 
protetivas de urgência vigorarão até quando forem revogadas judicialmente. Tanto agressor como vítima deverão ser 
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esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição para o patrocínio de suas defesas, caso seja procurada. 
Desta decisão, intime-se pessoalmente a vítima, por mandado de oficial de justiça, na forma do art. 21, da Lei nº. 11.340/2006, 
enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas 
pelo agressor, reconciliação entre as partes, cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de 
extinção das medidas ou arquivamento do feito. No ato de intimação do agressor cite-se para que, caso queira, ofereça defesa, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, 
presumir-se-ão os fatos alegados pela requerente aceitos pelo requerido como ocorridos (artigo 307, CPC). Deverá o Oficial de 
Justiça, no ato de cumprimento da diligência, observar as recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS para 
prevenção ao COVID-19 (coronavírus), especialmente uso de equipamentos individuais de proteção, máscara facial e álcool gel, 
bem como evitar interações físicas e compartilhamento de objetos. A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO. Intimem-se. 
Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ananás/TO,  data do protocolo eletrônico (4/3/2022). 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, ao 1º de junho de 2022. Conferido e assinado por mim Eu, Luzinalva Barbosa de Sousa, Técnica 
Judiciária, na forma do art. 152, I, do Código de Processo Civil – CPC. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. 0000615-37.2016.8.27.2706 / Chave: 807779032816 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA S/A 
RÉ: MARILENE LESSAS REIS 
INTIMAÇÃO: FICA A REQUERIDA MARILENE LESSAS REIS – CPF 035.120.921-28 INTIMADA DO INTEIRO TEOR DA 
DECISÃO DO EVENTO 194, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC. 
DECISÃO DO EVENTO 194: Evento 148, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito em 
execução. 
Eventos 189, 190 e 191, a executada fora intimada da penhora de dinheiro (CPC, art. art. 841, § 4º c/c art. 274, parágrafo único) 
e nada alegou no prazo legal. 
Assim, determino: 
1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não 
havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BANCO DA AMAZONIA S.A. para 
levantamento da quantia de R$ 323,76 (trezentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos)  e seus acréscimos, totalizando 
toda a quantia penhorada no evento 148. 
2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o titular do 
crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos 
respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 
3 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias; 
4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. 
Intime-se. Cumpra-se. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Comarca  FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): JAN CARLOS GOMES DE SOUSA, 
brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido em 13/06/1977, filho de Graciliano Rodrigues de Sousa e Maria Nedita 
Gomes, CPF 756.102.803-20, residente na Rua das Sucupiras, nº S/N, QD 64, LT 20, Bairro: Cimba, Araguaína/TO, o(a) qual foi 
denunciado(a) nas penas do art. 121, § 2º, incisos, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e 
mediante dissimulação), com os influxos da Lei 8.072/90, nos autos da ação penal nº 0025167-90.2021.8.27.2706, e como 
está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 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 defensor constituído. 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, 03 de junho de 
2022. Eu, Horades da Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente. 
 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Comarca  FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): DENIS DE SOUSA LINARD, vulgo 
“Cabeção”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido aos 08.08.96, natural de Araguaína-TO, filho de José Orlando Linard e 
Maria Pereira de Sousa, portador do RG nº. 1.286.733, inscrito no CPF sob o nº. 057.091.421-31, residente na Rua Rui Barbosa, 
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nº. 1001, Setor São Francisco, Nova Olinda-TO, telefone (63) 99245-0343 o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do art. 157, § 
2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0008817-90.2022.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou 
não sabido, fica citado 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 defensor constituído. 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, 03 de junho de 2022. Eu, Horades da Costa 
Messias, técnica judiciária, digitei o presente. 
 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Comarca  FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): DIJALMA RIBEIRO MELO BARROS, 
brasileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido aos 12.04.95, natural de Nova Olinda-TO, filho de Santana Cirqueira Barros e 
Marinalva Lima Ribeiro Melo, portador do RG nº. 1.244.439, inscrito no CPF sob o nº. 055.219.611-86, residente na Rua 
Tocantins, nº. 664, Setor São Francisco, Nova Olinda-TO, telefone (63) 99285-5950, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do 
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0008817-90.2022.8.27.2706, e como está em lugar 
incerto ou não sabido, fica citado 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 defensor constituído. 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, 03 de junho de 2022. Eu, Horades da 
Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente.            
 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a) 
acusado(a): ELIEIZIO SOUSA DA COSTA, brasileiro, união estável, eletricista, nascido aos 09.09.1981, natural de 
Babaçulândia-TO, filho de Feliz Dias da Costa e Maria Helena Sousa da Costa, portador do RG nº. 828942, inscrito no CPF sob 
o nº. 013.532.631-18, residente na Rua Tibério Alves Araújo, Qd. 16, Lt. 14, Setor Construindo um Sonhos,Araguaína-TO, o(a) 
qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Luciene Lopes de Sousa), e 
artigo 303, caput, por duas vezes, (vítimas Tatiane Conceição de Sousa e Isadora Agatha Gomes de Souza) do CTB, na 
forma do art. 70 do Código Penal, c/c art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, tudo na forma do art. 70 do CP, nos autos da ação 
penal nº 0004858-14.2022.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 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 
defensor constituído. 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, 03 de junho de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos 
da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 00084405620218272706 - (Chave nº 217211607321) - proposta por MARIA NEUZA SOARES 
DE CARVALHO em desfavor de ESPÓLIO DE ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO- CPF 178.411.192-91, observando-se a 
forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será 
dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, 
nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado 
na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do 
número 0008440-56.2021.8.27.2706 e chave 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_p
ublica.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de junho do ano 
de dois mil e vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/mat. 87144, digitei e conferi. 
 

2ª vara criminal execuções penais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00015065320198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual IVAN NEVES DE ABREU, brasileiro, auxiliar de serviços 
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gerais, convivente em união estável, nascido em 20/06/1992, filho de Luivan Gomes de Abreu e Zenaide Neves dos Santos, RG 
991.350 SSP/TO, CPF 049.808.561-95, sendo o presente DETERMINAR a imediata intimação do acusado Ivan Neves de 
Abreu, para que tome ciência da informação, bem como, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe a este Juízo o nome do 
seu novo causídico. concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar 
nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso e no artigo 157, §2º, Inc. I, por duas 
vezes, em concurso formal impróprio de crimes, na forma do artigo 70, caput (segunda parte). Ate o final julgamento, sob pena 
de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 02 de JUNHO de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. Dr 
Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito. 
  
  

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, Nº 5572572 
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 0014158-
39.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO SUPERBOX EIRELI, EDWARDO 
ROCHA DE SOUSA e LUCILEIA NONATA ROCHA SOUSA, CNPJ/CPF nº 07.915.144/0001-17, 027.936.391-50 e 808.801.181-
72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do 
r.Despacho no evento n.º 78 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados 
pela exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida 
exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do 
Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens das executadas, indisponibilidade essa limitada ao valor 
atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. 
Promova, por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; 3. Proceda com a 
indisponibilidade de bens imóveis das executadas, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto 
que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 4. 
Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente. 
Mantenham-se os autos suspensos conforme determinado no evento 41.Intime-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 03 dias do mês de junho de 
2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, Nº 5575072 
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 0013029-
04.2015.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de STREET CAR COM VAR DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
PARA VEÍCULOS LTDA, RODRYGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE E CAVALCANTE e RODRYGO JUNIOR CAVALCANTE, 
CNPJ/CPF nº 07.866.909/0001-76, 871.586.391-34 e 042.246.411-27, sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) 
executada(s) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 108 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do 
parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de 
proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, 
decretar a indisponibilidade dos bens das executadas, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.Determino 
ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. Promova, por intermédio sistema 
SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; 3. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis das 
executadas, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório 
deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 4. Sobrevindo alguma resposta o cartório 
deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente. Mantenham-se os autos suspensos conforme 
determinado no evento 71. Intime-se.". Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de junho de 
2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias. EDITAL Nº 5540016 
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 5001929-
69.2012.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PEDRO MARTINS SILVA, CNPJ/CPF nº 
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06315038115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 
1. Cientifico 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 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.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês 
de maio de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1295/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 01 de junho de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
03/6/2022 à 10/6/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
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II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Antônio Dantas de Oliveira Júnior, Juiz de Direito, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 03/6/2022 às 11h59 do dia 10/6/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Nayara Rodrigues Nogueira Morais, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Jânio Moreira Freitas, telefone (63)98419-9629, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, os contatos telefônicos e e-mails, para disponibilidade de 
informações com suporte em caráter de urgência, junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme a seguir: 
I – Telefone de plantão do Jurídico da SES/TO, por meio do telefone (63)99966-4032, e-mail gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
II – Telefone de plantão da Central de Leitos/Regulação da SES/TO, por meio dos telefones (63)99996-4457, (63)3218-17775 
e 3218-3270, e-mail spas.sesau18@gmail.com. 
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no primeiro dia do mês de junho do ano 
de dois mil e vinte e dois (01/6/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS  
Ação Penal nº 0001182-65.2016.827.2707, Chave do Processo nº 832227354316- Denunciado: LEONARDO LIMA FERREIRA-A 
Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, 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 seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LEONARDO 
LIMA FERREIRA,brasileiro, convivente em União Estável, lavrador, nascido aos 12/11/1990, natural de Araguatins/TO,inscrito no 
Registro Geral sob o n° 1034207, filho de Francisco Vieira Ferreira e de Maria Marqui Lima Ferreira, residente na Rua A, s/n, Vila 
Cidinha, Araguatins/TOa comparecer perante este Juízo, na sala das audiências do Fórum de Araguatins-to, para audiência QUE 
SERÁ REALIZA POR MEIO DE VIDEO CONFERÊNCIA, no dia 09/08/2022, às 15h00mn, para a realização da audiência de 
Instrução e Julgamento, oportunidade que será submetido ao interrogatório. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e três  dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (23/05/2022). Eu, 
(Raimunda R. da S. Costa), Servidora de Secretaria, lavrei o presente. Dr. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito Criminal 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00016216620228272707, Chave nº 191342796522, Denunciado: JOSIMAR OLIVEIRA GUIMARÃES, A Doutora 
Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: JOSIMAR OLIVEIRA 
GUIMARÃES, conhecido como “Josa”, brasileiro, nascido em 22/11/1988, filho de Antônio José Guimarães e Antônia Oliveira 
Carneiro, inscrito no CPF nº 027.554.221-14, residente no Assentamento Cristo Rei, Acopla 1 Zona Rural, Araguatins/TO, CEP 
n° 77950-000; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II, ambos do Código 
Penal,, fica citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos 
termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia 
e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no 
Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, aos maio de 2022 (30/05/2022). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely 
Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS Ação Penal nº 0001401-68.2022.827.2707, Chave nº 496554679622 
Denunciado: JOSÉ AGUIAR DA COSTA A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de 
Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública 
move contra o denunciado: JOSÉ AGUIAR DA COSTA, brasileiro, nascido aos 21/05/1998, filho de FRANCISCA GOMES 
AGUIAR DA COSTA e FRANCISCO ALVES DA COSTA, inscrito no CPF nº. 068.645.221-64, residente e domiciliado em Buriti 
Novo, ao Lado do Bar do Lima, Buriti-TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inc. II, 
do Código Penal, FICA CITADO, pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de 
advogado, nos termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena 
de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de todos será publicado o presente 
edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, março de 2022 (22/03/2022). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. 
Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00014016820228272707, Chave nº 496554679622-Denunciado: JOSE AGUIAR DA COSTA-A Doutora Nely Alves 
da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: JOSÉ AGUIAR DA COSTA, brasileiro, 
nascido aos 21/05/1998, filho de Franciasca Gomes Aguiar da Costa e Frncisco Alves da Costa, inscrito no CPF nº. 068.645.221-
64, residente e domiciliado em Buriti Novo, ao Lado do Bar do Lima, Buriti-TO,; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso 
nas sanções do no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal, fica citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 
DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 
08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de 
todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois junho de  
(03/06/2022). Eu, (Neide de Sousa GomesPessoa), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de 
Direito 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 00021978420218272710, figurando como 
autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado JOSÉ YAGGO DA CONCEIÇÃO SOARES, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 21/04/1992, filho de José dos Santos Ferreira Soares e Carmem Lúcia da Conceição, Gesseiro, 
naturalidade de Imperatriz, sem domicílio fixo, Imperatriz – MA atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do 
Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 59. Referido acusads encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas 
sanções do art. 155, § 4º, Inc. IV, do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em 
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lugares incertos e não sabidos, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, 
nas dependências do Fórum local, 15/07/2022 às 15:00, a fim de participarem da audiência de instrução e julgamento designada 
nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz 
saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Eduarda da Silva Valadares, 
Servidora de Secretaria. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA. Juiz de Direito 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL Nº 5530358 DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na forma da 
lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de o virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, nos autos do 
processo nº 00010161620198272711, Ação de Curatela,  foi decretada a INTERDIÇÃO do Senhor  ELISANDRO DE SOUZA 
SILVA, brasileiro, maior, residente e domiciliado em Combinado/TO, tendo sido nomeada CURADORA a Senhora NILZA BARBOSA 
DE SOUZA, conforme a sentença acostada ao evento 97 dos autos supracitados, a seguir transcrita seu dispositivo: "Diante do 
exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECRETO a interdição 
de ELISANDRO DE SOUZA SILVA, declarando-o 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 curatelado, 
previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, FIXO a requerente NILZA 
BARBOSA DE SOUZA como curadora do interditado para exercer a função de curadora, a qual deverá representar a interditanda nos 
termos acima, com poderes limitados à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em transferência ou renúncia 
de direito, inclusive para fins de recebimento de aposentadoria e benefício previdenciário. A curadora deverá prestar contas da 
administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da interditanda, anualmente, conforme disposto no artigo 84, 
parágrafo 4º da Lei 13.146/2015, diretamente ao MP, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao 
eventual patrimônio. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 
do Código de Processo Civil. DISPENSO a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em 
garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser 
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. ADVIRTO que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. PROMOVA-SE o necessário para registro 
desta sentença nos assentamentos do Cartório de Pessoas Naturais e 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. PRI. Cumpridas as formalidades legais, DÊ-
SE baixa definitiva nos autos. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, a MMª Juíza mandou expedir o presente edital que será afixado no placar do Fórum 
local e publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 
30/05/2022.Eu, Zulmira da Costa Silva, Técnica Judiciária, digitei. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. Ação 
Penal - Procedimento Sumário Nº 0004055-44.2021.8.27.2713 TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: TIAGO CARVALHO 
BORGES EDITAL Nº 5561143 FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio 
deste edital CITA o acusado TIAGO CARVALHO BORGES, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Colinas do Tocantins-TO, 
nascido em 15/10/1992, filho de Joaquim Pereira Borges e Maria de Fátima Barros de Carvalho, CPF 021.730.722-18, nos autos 
de ação penal nº 0004055-44.2021.8.27.2713, 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 02 de junho de 
2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi. 
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COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5468515 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 0000960-03.2021.8.27.2714 
CHAVE DO PROCESSO: 780944706021 
RQUERENTE: RICARDO MACIEL DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: INAPES - INSTITUTO NACIONAL DE POS GRADUACAO E ENSINO SUPERIOR LTDA. 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... 
FINALIDADE: CITAR/INTIMAR: INSTITUTO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO SUPERIOR LTDA – 
INAPES, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.942.607/0001-44, na pessoa de seu gerente local, CITAR  a 
parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, oportunidade em que deverá especificar as provas que pretende produzir, 
justificando sua pertinência, nos termos da Decisão do evento 06. 
 

2ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 5540951 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(SEGUNDA DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr.  MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00029202820208272714, 
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: JOSÉ CARDOSO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, incapaz, portador da 
carteira de identidade RG 820.447, SSP-TO, CPF 009.302.871-77, natural de Caturaí, no estado de Goiás, onde nasceu no dia 
06 de abril de 1964, filho de Iracy Cardoso da Cruz, Portador de doença degenerativa, hanseníase, a muito tempo em estágio 
avançado, sendo essa a razão que impossibilita o Interditando de gerir os atos da vida civil; e encontra-se incapacitada para 
assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e administrar seus 
negócios na vida civil. Tendo sido nomeada curadora, a Sra: BENTA ARAÚJO DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, 
portadora do RG nº 368.795, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 745.778.241-91, filha de José Pereira da Silva e de Maria Luzia 
Francisca de Araújo, natural de Itaporã do Tocantins, onde nasceu no dia 08 de agosto de 1978 residente e domiciliada em 
Itaporã do Tocantins, na Rua Floriano Peixoto, Nº 315, centro, 63-98449-9142. E nos autos supra a interdição foi decretada por 
sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 02/03/2022, no evento 48, como segue transcrita a parte final: “... III- 
DISPOSITIVO: Por todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, decreto a interdição 
do curatelado JOSÉ CARDOSO DA CRUZ e, consequentemente, julgo extinto processo com resolução de mérito, com base no 
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1.775, do Código Civil, nomeando como curadora definitiva a requerente, 
Sra. BENTA ARAÚJO DA SILVA, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer 
naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os valores porventura percebidos 
de entidade previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do 
interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código 
Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a curadora não está autorizada 
a vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente 
interdição junto ao Registro Civil do interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  
Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.” 
Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para constar, encerrou-se a presente 
audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia – TO, 31 maio de 
2022 ?(31/05/2022)?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu _______, OSVALDO DIAS 
BARBOSA NETO, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, 
cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 31/05/2022.  
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 00006046520228272716, que 
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o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado JAILSON TEIXEIRA TOLENTINO, como incurso 
nas sanções do Artigo 121, §2°, incisos III e VI e §7º, inciso III e art. Art. 211, c/c art. 29 do Código Penal. E como esteja em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para 
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da 
Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) 
esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública 
para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se 
acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 01 de junho de 2022 Eu, Mário Sérgio 
Melo Xavier, Servidor da Secretaria, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0000604-65.2022.8.27.2716, 
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado NAILSON TEIXEIRA TOLENTINO, como 
incurso nas sanções do Artigo 121, §2°, incisos III e VI e §7º, inciso III e art. Art. 211, c/c art. 29, do Código Penal. E como esteja 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e 
intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído 
ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir 
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) 
réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria 
Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito 
fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, 
a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 01 de junho de 2022. Eu, Mário Sérgio 
Melo Xavier, Servidor da Secretaria, digitei e conferi. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 936.15-22 
 Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de 
Goiatins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 29 de junho de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 29 de junho de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0000880-94.2016.8.27.2720 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADO: LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA ITEM 01: O imóvel objeto do 
presente Laudo de Avaliação, trata-se daquele constante da matrícula nº 738 do livro nº 02 - Registro GeraI do Cartório de 
Registro de imóveis de Campos Lindos/TO. O requerido imóvel está localizado na região do Vão do Chiqueiro, parte baixa da 
Serra do Centro. Segundo informações obtidas na matrícula, O imóvel rural denominado Fazenda Canastra, lote 28, loteamento 
Rancharia, 1º etapa, (antigos lotes 38 e 39 do loteamento Fazenda Santo Antonio, 1º etapa), possui àrea total de 183.8991 ha 
(cento e oitenta e três hectares, oitenta e nove ares e noventa e um centiares), georreferenciada. Em vistoria no locaI constatei 
que ali existem as seguintes benfeitorias: A) Uma casa de morada; B) Cercas de arame farpado, na divisa desta área com as 
demais àreas vizinhas, cercas veIhas; C) Dentro da àrea corre o córrego água suja e fica às margens do Ribeirão Formiga que 
serve de divisa com outras áreas; D) O acesso àrea esta em ótimas condicões no momento, no entanto, conhecendo a região, 
Sabe-se que em época de verão é muito boa e no invemo é regular, devido trata-se de àrea de vão e tem uma ladeira íngreme e 
escorregadia. Benfeitorias: uma casa para residência, com aproximadamente 15m de frente por 20m de fundos perfazendo uma 
àrea totaI de aproximadamente 300m² de construção, com paredes de tijolos e coberta de teIha de barro tipo plan, estrutura de 
madeira, toda cercada por calçada àrea, contendo 03 quartos sendo uma suite, saIa e cozinha americana, chao no rejunte, 
paredes rebocadas e sem pintura, portas e janeIas de ferro, sem forro, na parte da àrea dos fundos tem uma churrasqueira, uma 
outra cozinha com fogão a lenha, dois depósito e um banheiro na base que sustenta a caixa d’água onde tambem tem o tanque 
de lavar roupas, possui fossa e uma instaIação para bomba d’água, que vem do córrego água suja até a residência, que funciona 
a motor. Atualmente, o mercado imobiliário, no município de Campos Lindos-TO, encontra-se estáveI, havendo certo equilíbrio 
entre a oferta e a procura, com leve tendência de alta nos preços, Ievando-se em conta que os imóveis colocados no mercado, 
duram pouco menos de O6 meses para serem comercializados. Tambem, e fato notório que no município de Campos Lindos a 
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terra é muito vaiorizada devido a expIoração da agricultura, nacionaimente conhecida (Serra do Centro). Porém, a propriedade 
rural avaIiada é de “Vao” (àrea abaixo da serra), com aptidão à pecuária e agricuItura familiar, conforme se vê pelas fazendas 
circunvizinhas, contudo, ainda não trabaIhada, enconntra-se em estado de terra nua, e como se sabe, por lei, são proibidos 
desmate e queimadas em areas de reservas (vãos) e apesar do requerido Luiz Gonzaga, dizer, ja ter Iicença para queimadas 
controladas, não me foi repassado nenhum documento oficiaI que o comprove, No imóvel tem uma sede residencial, bem ampla 
às margens do córrego água suja, próprio para Iazer. A área é toda georreferenciada. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 819.500,00 
(Oitocentos e dezenove mil e quinhentos reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. VALOR DO DÉBITO EM 
EXECUÇÃO: R$ 4.632.136,05 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil e cento e trinta e seis reais e cinco centavos). *Valor 
sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS 
através da MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com 10 anos de experiência especialização com leilões judiciais. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A 
comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: Os honrários 
corresponderá a 2,5% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo:o honoráro será de 
2,5% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. A comissão e o honorários serão devidas após 10 dias da nomeação 
do leiloeiro sem que haja neste prazo alguma contestação. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à 
vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na 
continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o 
lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será 
permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as 
seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor 
não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem 
por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das 
condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado pelo índice de 
correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor 
referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está 
distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais 
conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor 
privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao 
crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a 
caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, 
ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso 
de atraso 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 ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação 
(CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances 
pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação desteedital, 
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada 
para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem 
direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de 
internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos 
emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO 
AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes 
regras: A). A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do 
relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto 
Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se-á no 
próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E 
DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por 
meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de 
arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão 
ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a 
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
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poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. Quem der causa, 
deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada 
ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos 
previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á 
imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão 
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; 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 ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, 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 CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha 
acontecido e caso tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao leiloeiro XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, 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 e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim 
sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. XV – O leiloeiro, o 
executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de avaliação. DA 
ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS 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 arrematação. Os referidos tributos serão subrogados 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 – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do 
arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas 
no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - 
mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser 
recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora 
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realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 738: • R-2-738: Realizado em 14 de Novembro de 2017 – 
PRENOTAÇÃO nº 6329, de 14/11/2017 – ÔNUS REAIS – PENHORA: Nos termos do art. 868, § 2º, do CPC, registra-se a 
penhora do imóvel objeto da presente matrícula, conforme Mandado de Penhora e Avaliação, extraída da Ação de Execução 
Fiscal (Autos nº 0000880-94.827.2720), em trâmite perante o Juízo da Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, datado de 
04/07/2017, no qual figura como Credor ESTADO DO TOCANTINS e como devedor LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA, 
consoante consta no mencionado Mandado, arquivado nesta Serventia na (M738). OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO 
SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES 
EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: 
LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): IVAIR MARTINS 
DOS SANTOS DINIZ TO00105B e THIAGO FELIPE SILVA MA018451, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante 
legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso; credores, 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). Bem como a(s) 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): KLEDSON 
DE MOURA LIMA 8786810, e 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 Goiatins, 
Estado do Tocantins. Goiatins/TO, 23 de maio de 2022. 
 

GUARAÍ 
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. 0000948-31.2022.8.27.2721 
Exequente: L. O. G 
Executado: LEANDRO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, estoquista de supermercado, RG n. 1.030.147 SSP-TO, CPF 
n. 057.927.571-00, filho de Lindalva Gomes 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 CPC-
2015). 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. 0000853-98.2022.8.27.2721 
Exequente: J. K. G. DE O e A. K. G. DE O 
Executado: ARLINDO FERREIRA FILHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, mecânico, inscrito no RG n. 735.307 SSP/TO e no 
CPF n. 007.313.261-64, filho de Arlindo Ferreira de Oliveira e Maria José de Oliveira. 
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 CPC-
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2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 26 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. 0000465-35.2021.8.27.2721 
Requerente: G. T 
Requerido: GEOVANI RIBEIRO DE SOUSA (vulgo Poty), brasileiro, solteiro, vigia, filho de Joaquim Ribeiro de Sousa e Creuza 
Ribeiro de Sousa. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso, confirmo a decisão liminar proferida no evento8 e calcado em parecer 
ministerial, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar o requerido a pagar a título de alimentos o 
valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário líquido devendo o mesmo ser discontado conforme decisão de 
evento 40. Por consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência, estes 
arbitrados na importância de R$ 500,00(quinhentos reais). Dê ciência ao Ministério Público sobre os termos da presente 
sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se, Registre-se e Intime-se. Guaraí-TO, 26 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. 0004716-67.2019.827.2721 
Exequente: A. C. E. F e A. E. A 
Executado: WESLEY DA SILVA ALVES , brasileiro, solteiro, vigilante, inscrita no RG n. 866.643 SSP/TO e CPF n. 052.844.181-
74, filho de Pedro Alves Campos e Maria Aparecida Gomes da Silva Sousa. 
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. 485, inciso VI, do Código de 
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o 
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta 
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-
2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 26 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. 0002481-64.2018.8.27.2721 
Requerente: N. B. DA S 
Requerida: KARINY BEZERRA LUZ, brasileira, convivendo em regime de união estável, do lar, RG n. 7.006.788 PC/GO, CPF n. 
054.506.951-36, filha de Nildete Bento da Silva e Edson Nascimento Luz 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo, 200, 
parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e 
declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do requerente 
ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação 
econômica. "Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento a obrigação 
ficará prescrita" (art. 98, § 3° CPC).  P. R. I. C.  Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 
Guaraí-TO, 26 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. 0002220-94.2021.827.2721 
Requerente: P. S. C 
Requerido: WANDERSON COSTA SOARES, brasileiro, solteiro, Auxiliar comercial, filho de Mirian Costa Lopes Soares, inscrito 
no CPF sob o nº 015.513.711-54. 
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 CPC-
2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 26 de maio de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
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GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5571198 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
INTIMANDO: THIAGO LOUY FERREIRA SILVA 
OBJETIVO: Intimação da requerida THIAGO LOUY FERREIRA SILVA do inteiro teor da decisão constante nos autos nº 
00013779220228272722, evento n.º 23, em Cumprimento de sentença, que lhe move THAYS CRISTINA RODRIGUES TELES 
02222355192, para que tome conhecimento do bloqueio efetuados via SISBAJUD, no importe de R$1.709,59, realizado em sua 
conta bancária do BANDO DO BRASIL S/A, na data de 23/03/2022, bem como caso queira, exerça o direito ao recurso na forma 
da lei. Gurupi-TO, 03/06/2022. Eu, JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA, Técnico Judiciário, o digitei e assino. ADRIANO 
MORELLI. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria nº 1307, de 
24 de maio de 2021), Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0005680-57.2019.8.27.2722 que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) ELVIRA BARROS DE ANDRADE, brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em 20 de setembro de 1975, natural de Dueré – TO, filho de Osvaldo Lopes de Andrade e Raimunda 
Barros de Andrade, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 180, caput do 
Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do 
Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida 
no evento nº 47, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante disso, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo extinta 
a punibilidade da acusada ELVIRA BARROS DE ANDRADE. Providenciem-se junto ao Cartório Distribuidor as devidas 
baixas. Após o recolhimento das custas processuais, se for o caso, proceda-se conforme art. 337 do CPP, caso haja 
fiança, e não tenha havido destinação diversa. Providencie as devidas baixas, após, arquive-se o presente feito. 
Intimem-se. Cumpra-se". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15/03/2022. 
Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do 
Tocantins (Portaria nº 843, de 06 de abril de 2022),  na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0004042-52.2020.8.27.2722 que a 
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra a acusadaANA KAROLINY NOGUEIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida em 10 de abril de 1.998, natural de Guaraí-TO, filha de Geane Caroline Nogueira da Silva e Raimundo Tavares 
da Silva, portadora da carteira de identidade RG n.º 1214212 – SSP/TO e do CPF n.º 055.345.801-94, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas sanções dos crimes do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA (Lei 
n.° 8.069/90), em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal). E para que chegue ao conhecimento do 
acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, 
ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 171, cujo dispositivo segue transcrito: 
" DISPOSITIVO: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, e, por consequência, CONDENO os 
acusados ANA KARALINY NOGUEIRA DA SILVA e JADILSON MARQUES DIAS nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 
11.343/06 e art. 244-B do ECA (Lei n.° 8.069/90), em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal). DA ACUSADA 
ANA KAROLINY NOGUEIRA DA SILVA - DO ARTIGO 33, CAPUT, LEI 11.343/06. Passo à dosimetria da pena A 
culpabilidade é normal ao tipo penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos 
elementos seguros para se valorar. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado. Os 
motivos do crime são os normais da espécie. As circunstâncias - militam em desfavor do réu, em razão da grande quantidade 
de substância entorpecente apreendida, que justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal (precedente: TJTO – AP Nº 
5008616-32.2012.827.0000). As consequências: São graves, porém são próprias do tipo, não merecendo valoração. Quanto 
ao comportamento da vítima, não há que se falar, por se tratar de crime contra a saúde pública.PENA BASE - Considerando a 
valoração, nesta fase, de uma circunstância desfavorável ao réu (circunstâncias), partindo da pena mínima cominada ao delito – 
art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (05 anos de reclusão e 500 dias multa), e, reconhecendo como necessário e suficiente à 
reprovação e prevenção do crime o quantum de 01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para cada 
circunstância, fixo a pena-base em 06 (sete) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. PENA 
INTERMEDIÁRIA -Atenuantes e Atenuantes: Não há. PENA DEFINITIVA - Milita em favor da acusada uma causa de 
diminuição de pena nos termos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343, sendo assim, diminuo a pena em 1/6,  ficando a acusada 
definitivamente condena a pena de 05 (cinco) anos e de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e 
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seis) dias-multa, arbitrados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos 
monetariamente a partir da data do evento. DO ART. 244-B DA LEI 8.069/90: A culpabilidade é normal ao tipo 
penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos elementos seguros para se valorar. 
Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade da acusada. Os motivos do crime são os normais da 
espécie. Os motivos do crime são os normais da espécie. Circunstâncias: Se encontram relatadas nos autos. 
As consequências da ação delituosa são graves, entretanto, próprias do tipo. Quanto ao comportamento das vítimas, estas 
nada contribuíram para prática delituosa. PENA BASE- Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 
(um) ano de reclusão. PENA INTERMEDIÁRIA. Atenuantes e Agravantes: Não há. PENA DEFINITIVA. Ante do 
exposto, fica a acusada definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão. SOMA DAS PENAS - 
TOTAL: Tendo em vista a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, somam as penas dos crimes em 06 (seis) 
anos de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados estes em 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente a partir da data do evento. REGIME INICIAL - 
Concernente ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a acusada, diante da sua reincidência, fixo 
o regime inicialmente SEMIABERTO, observando-se os critérios do artigo 59, “caput" do Código Penal, consoante artigo 33, § 
2º do mesmo estatuto e Súmula 269 do STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITO: A substituição da pena privativa de direito pela restritiva de direito é viável quando a pena fixada ao agente não for 
superior a 04 (quatro) anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 
aplicada, o crime será culposo. Além disso, o réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais devem 
ser favoráveis (art. 44, CP). Portanto, no caso em tela, pelo acima exposto, averígua-se que a acusada não preencheu as 
condições estabelecidas no artigo 44 do CP, supracitadas. Assim, impossível a substituição da reprimenda. MANUTENÇÃO DA 
PRISÃO A acusada esteve solta durante toda a instrução processual, portanto, poderá apelar em liberdade. DO 
ACUSADO JADILSON MARQUES DIAS -  DO ARTIGO 33, CAPUT, LEI 11.343/06. Passo à dosimetria da pena -  A 
culpabilidade é normal ao tipo penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos 
elementos seguros para se valorar. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado. Os 
motivos do crime são os normais da espécie. As circunstâncias - militam em desfavor do réu, em razão da grande quantidade 
de substância entorpecente apreendida, que justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal (precedente: TJTO – AP Nº 
5008616-32.2012.827.0000). As consequências: São graves, porém são próprias do tipo, não merecendo valoração. Quanto 
ao comportamento da vítima, não há que se falar, por se tratar de crime contra a saúde pública. PENA BASE -  Considerando 
a valoração, nesta fase, de uma circunstância desfavorável a ré (circunstâncias), partindo da pena mínima cominada ao delito – 
art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (05 anos de reclusão e 500 dias multa), e, reconhecendo como necessário e suficiente à 
reprovação e prevenção do crime o quantum de 01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para cada 
circunstância, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. PENA 
INTERMEDIÁRIA. Atenuantes e Agravantes: Não há. PENA DEFINITIVA. Milita em favor do acusado uma causa de 
diminuição de pena nos termos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343, sendo assim, diminuo a pena em 1/6,  ficando o acusado 
definitivamente condenado a pena de 05 (cinco) anos e de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e 
seis) dias-multa, arbitrados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos 
monetariamente a partir da data do evento. DO ART. 244-B DA LEI 8.069/90: A culpabilidade é normal ao tipo 
penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos elementos seguros para se valorar. 
Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado. Os motivos do crime são os normais da 
espécie. Os motivos do crime são os normais da espécie. Circunstâncias: Se encontram relatadas nos autos. 
As consequências da ação delituosa são graves, entretanto, próprias do tipo. Quanto ao comportamento das vítimas, estas 
nada contribuíram para prática delituosa. PENA BASE - Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 
(um) ano de reclusão. PENA INTERMEDIÁRIA. Atenuantes e Agravantes: Não há. PENA DEFINITIVA. Ante do 
exposto, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão. SOMA DAS PENAS - 
TOTAL: Tendo em vista a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, somam as penas dos crimes em 06 (seis) 
anos de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados estes em 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente a partir da data do evento. REGIME INICIAL - 
Concernente ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, diante da sua reincidência, fixo 
o regime inicialmente SEMIABERTO, observando-se os critérios do artigo 59, “caput" do Código Penal, consoante artigo 33, § 
2º do mesmo estatuto e Súmula 269 do STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITO: A substituição da pena privativa de direito pela restritiva de direito é viável quando a pena fixada ao agente não for 
superior a 04 (quatro) anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 
aplicada, o crime será culposo. Além disso, o réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais devem 
ser favoráveis (art. 44, CP). Portanto, no caso em tela, pelo acima exposto, averígua-se que o acusado não preencheu as 
condições estabelecidas no artigo 44 do CP, supracitadas. Assim, impossível a substituição da reprimenda. MANUTENÇÃO DA 
PRISÃO- O acusado esteve solto durante toda a instrução processual, portanto, poderá apelar em liberdade. DOS BENS 
APREENDIDOS. Considerando a apreensão dos seguintes bens: Celular, Marca Motorola, Modelo XT1755, Cor preto, IMEI1 
356520081990258, IMEI2 356520081990266; Celular, Marca Motorola, Modelo XT1068, IMEI 355484087523214, foram 
utilizados ativamente pelos acusados no auxilio do trafico de drogas, em grande quantidade, decreto o seus perdimentos à 
união, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com 
Repercussão Geral no 638491/PR, recentemente citado pelo E.TJTO[1] na Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM 
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MEIO ELETRÔNICO) 0006984-57.2020.8.27.2722, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. 
MARCO VILLAS BOAS, julgado em 10/11/2020, DJe 18/11/2020 16:08:41) Com relação à substância entorpecente apreendida, 
caso haja, inexistindo nos autos controvérsia sobre a sua natureza e quantidade, bem ainda, em face da regularidade do Laudo 
Laboratorial de Substância Tóxica Entorpecente, determino a sua total destruição por incineração, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, tudo nos termos do art. 3º e 4º da LEI nº 12.961/2014. Em relação aos demais bens apreendidos e não destinados, 
proceda-se conforme art. 120 e 123 do CPP. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Defiro o pedido realizado pelo parquet no 
evento 164[i], cumpra-se na forma requisitada. Após o trânsito em Julgado: a) Oficie-se a Justiça Eleitoral, ao Cartório 
Distribuidor, bem como ao Instituto de Identificação e ao INFOSEG, acerca da condenação; b) Após as providências de mister, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se guia de execução. Publique-se. Intimem-se e façam-se as 
comunicações de praxe. Cumpra-se.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
aos 25/05/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5557501 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00013960620198272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por MEGA FACTORING FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA em face 
de KASSANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS MIRANDA DIAS, e por este meio CITA 
a requerida, Kassandra Fernandes de Oliveira, brasileira, estado civil e profissão ignoradas, atualmente em lugar incerto 
ou não sabido, com fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 748128781119, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 02 de junho de 2022. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Monitória Nº 0002476-27.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: RAFAEL DE AZEVEDO 
AUTOR: RANIELLEN DE SOUSA AZEVEDO 
RÉU: KÁVYA MORGANNA SOARES PINHEIRO 
RÉU: IMER ANGELA SOARES 
RÉU: BRUNNA TAYNÁ SOARES PINHEIRO 
RÉU: JOSE CARLOS PINHEIRO FARIAS 
EDITAL Nº 3680014 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI,  MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR os requeridos: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS PINHEIRO FARIAS, por seu 
representante legal SRa. IMER ANGELA SOARES, brasileira, viúva, pensionista, portadora da Cédula de Identidade nº 
247.729 SSP/TO, inscrita no CPF/MF Nº 816.213.611-87; BRUNNA TAYNÁ SOARES PINHEIRO, brasileira, solteira, inscrita no 
CPF Nº. 029.091.421-32 e KÁVYA MORGANA SOARES PINHEIRO,  para, efetuar o pagamento do débito, concernente aos 
autos em referência (AÇÃO MONITÓRIA), no valor constante da PET - inicial -  evento 1,  no prazo de 15 (quinze) dias, 
ficando ciente os requeridos que, em caso de cumprimento no prazo assinalado, os honorários advocatícios serão de 
5%(cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem assim que estará isento do pagamento das custas 
processuais,conforme disciplina o artigo 701, caput e § 1º, do NCPC/15; 2. CIENTIFICÁ-LOS, ainda, que, no prazo para 
pagamento, poderão oferecerem embargos, em que poderão alegarem toda matéria passível de defesa no procedimento comum 
(art. 702, § 1º, NCPC/15), e que, caso não haja ocumprimento da obrigação ou oferecimento dos embargos, "constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivojudicial, independentemente de qualquer formalidade", segundo regulamenta o artigo 701, § 2º, do 
NCPC/1, conforme despacho lançado no evento 26, acostado nos autos.  E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do 
Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de Setembro de 2021. Eu, Mara Núbia Martins dos 
Santos, Técnica Judiciária, digitei o presente. 
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NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
A Dra. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, MM. Juíza de Direito desta Comarca de Novo Acordo-TO, no uso de suas 
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por meio 
dele fica(m) o(s) denunciado(s) ODENILSON VIEIRA GAMA, vulgo “PARDAL”, brasileiro, lavrador, natural de Novo Acordo/TO, 
nascido aos 20/11/1986, filho de Izaltino da Silva Vieira e Nicanoura Gama Moreira Vieira, portador do RG n° 619482 SSP/TO, 
residente e domiciliado na Avenida Irmã Terezinha, s/n, setor Aeroporto, Aparecida do Rio Negro/TO, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, INTIMADO(S) da sentença condenatória proferida nos autos de Ação Penal n.º 00005137520188272728, 
chave nº 678825621018, evento 79, cuja parte expositiva é a seguinte: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação 
penal para o fim de CONDENAR o acusado ODENILSON VIEIRA GAMA pela prática do crime cometido do art. artigo 21 do 
Decreto-Lei n.º 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na 
forma do art. 7º, inciso I e II, da Lei n.º 11.340/06, considerando ainda que seja aplicável ao caso a regra disciplinada pelo art. 69 
do Código Penal (concurso material de crimes), fica o réu condenada a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês 
e 23 (vinte e três) dias de detenção. - Do Regime de Cumprimento da Pena Com fundamento no art. 33, § 2º do Código 
Penal brasileiro, deverá o mesmo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime aberto. - 
Do Direito de Recorrer Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade por ausentes os requisitos da custódia cautelar. - Da 
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos- incabível - Da Suspensão Condicional da Pena 
Deixo de conceder a suspensão porque o período é desproposcional com relação à pena aplicada, sendo mais benéfico ao réu a 
prisão domiciliar em face da ausência de casa do albergado nesta comarca. - Reparação à vítima Por fim, e forte no artigo 387, 
IV do CPP, e comprovado o constrangimento provocado pelo réu, entendo pela existência de dano moral, o que fizo em R$ 
500,00 a serem depositados em juízo, em favor da vítima, ou em conta por ela indicada. válido como título executivo. - Dos 
comandos finais Após o trânsito em julgado desta Sentença: Comuniquem–se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de 
Identificação Criminal para fins de cadastro. Encaminhem-se as informações necessárias à Justiça Eleitoral para os fins do 
disposto no art. 15, inciso III da Constituição Federal. Em seguida, formem-se os autos de execução penal, arquivando-se estes. 
Por fim, deixo de condenar os sentenciados ao pagamento das custas processuais, por se encontrar sob o pálio da assistência 
judiciária gratuita. Intime-se. Novo Acordo/TO, data certificada no sistema.(a)ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, Juíza de 
Direito.” 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0015633-87.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LARISSA KELLER TAMIOSO MESQUITA - CPF: 53282167172 
RÉU: ALFHA SOLUTIONS COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 20666168000148 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... EX 
POSITIS e, por tudo mais que dos autos se extrai, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido inserto na inicial, e o faço para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida. DECLARAR NULO o negócio 
jurídico entabulado entre as partes;   Com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, CONDENAR a empresa 
ALFHA SOLUTIONS COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS EIRELI, à compensação pelos danos morais, na importância 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês ao mês com correção da data 
do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. CONDENO a requerida ALFHA SOLUTIONS COMERCIO DE 
UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI no pagamento dos danos materiais, valor que deverá ser apurado em cumprimento de 
sentença, acrescido de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês ao mês com correção da data do evento danoso, 
nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. Nos termos do art. 86 do CPC, houve sucumbência recíproca. Assim, deve o 
requerido pagar custas processuais finais no valor que foi vencido. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais finais 
no valor que deixou de auferi. Sem honorários, uma vez que a requerida não apresentou defesa. P.I.JOSÉ MARIA LIMA,Juiz de 
Direito. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Pedido de Medida de Proteção, autos n°0026358-04.2021.8.27.2729, requerido por MINISTÉRIO 
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PÚBLICO em desfavor de CLARA LUCIA RIBEIRO GAMA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para 
CITAR o(a) requerido(a) CLARA LUCIA RIBEIRO GAMA, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação 
supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de 
publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. 
DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do executado: KATIA PINTO FAGUNDES; CNPJ/CPF: 01692386107, 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 00029918220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, 
no prazo de 15 (quinze) dias comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s):DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. CPF/CNPJ: 01008073006557; ERIVELTO DA SILVA GASQUES. 
CPF/CNPJ: 52294692187; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00004625320158272701, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S).C-37/2015, inscrita em: 28/01/2015, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era e R$ 16.984,44(dezesseis mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo 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, 2 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e do sócio(s) Coobrigado(s): AGNES MIYUKI KAWANO, CPF/CNPJ: 797.610.381-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00467924820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001098, inscrita em: 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001099, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200018674, inscrita em: 
06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 8.845,60 (Oito Mil e 
Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta 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, 26 de 
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): CHURRASCARIA CARNE DE SOL SERTANEJA EIRELI. 
CPF/CNPJ: 21126964000150; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00289441420218272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20210000169, inscrita em: 29/04/2021, referente ao MUL-SANIT; 20210000170, inscrita em: 29/04/2021, 
referente ao MUL-SANIT;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 4.981,13 (Quatro Mil e 
Novecentos e Oitenta e Um Reais e Treze Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de 
junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e do sócio(s) Coobrigado(s): JOSÉ FRANCISCO DE LIRA, CPF/CNPJ: 00908912366, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00297331820188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180004756, inscrita em: 
06/03/2017, referente à TLF - TX; 20180004757, inscrita em: 27/04/2018, referente ao ISS-SN; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.909,56 (Cinco Mil e Novecentos e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): LUCAS SILVEIRA BALESTRA. CPF/CNPJ: 01137656140; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00394964320188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180006481, inscrita 
em: 06/03/2017, referente ao TLF; 20180006482, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLS;  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era e  R$ 2.244,80 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e do sócio(s) Coobrigado(s): RENAN SOARES, CPF/CNPJ: 01292293349, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00495989020198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190029458, inscrita em: 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20190029458, inscrita em: 03/05/2019, referente ao IPTU; 20190029459, inscrita em: 
24/05/2019, referente ao IPTU REV; 20190029459, inscrita em: 03/05/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.616,52 (Seis Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois 
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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, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e do sócio(s) Coobrigado(s): AURINA VIEIRA VIANA, CPF/CNPJ: 78886910134, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00026222520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180011279, inscrita em: 
22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011280, inscrita em: 22/07/2016, referente ao COSIP; 20180011281, inscrita em: 
29/03/2018, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.101,51 (Dois Mil e 
Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de 
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): MAKRO ATACADISTA S.A. CPF/CNPJ: 47427653010692; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00314661420218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20210000944, inscrita 
em: 06/07/2021, referente ao MF; 20210000945, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000946, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000947, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000948, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000949, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000950, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000951, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000959, inscrita em: 
08/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000960, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000961, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000962, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000963, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000964, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000965, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000966, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000967, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000968, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000969, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000970, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000971, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000972, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000973, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000974, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000975, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000976, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000977, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000978, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000979, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000980, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000981, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000982, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000983, inscrita em: 
06/07/2021, referente ao ISS-AF; 20210000984, inscrita em: 06/07/2021, referente ao ISS-AF; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.588.902,14 (Um Milhão e Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e 
Dois Reais e Quatorze Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de junho de 2022. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do Executado(a): SONIA MARIA FERREIRA ALVES, CPF/CNPJ: 57753733168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00058801920148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).  J-527/2013, inscrita em: 
31/07/2013, referente ao RECEBIMENTO INDEVIDO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
2.023,30(dois mil vinte e tres reais e trinta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de 
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e do sócio(s) Coobrigado(s): MARCIO BARCELOS COSTA, CPF/CNPJ: 16649842168, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00027871420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140028815, inscrita 
em: 08/01/2013, referente à TLS-TX; 20140028816, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.958,84 (Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): ELIZEU RIBEIRO ROCHA. CPF/CNPJ: 77433688153 
E MARIA DAS GRACAS MOURAO. CPF/CNPJ: 01982955104; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 
00436325420168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160019129, inscrita em: 15/08/2016, referente ao TLF; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.468,43 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito 
Reais e Quarenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de 
junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e do sócio(s) Coobrigado(s): RUYDEILAN DOS SANTOS LOPES, CPF/CNPJ: 
00254256171, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00275870920158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20150009025, inscrita em: 18/05/2015, referente ao IPTU; 20150009026, inscrita em: 15/05/2014, referente ao IPTU; 
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20150009027, inscrita em: 18/05/2015, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
R$ 726,99 (Setecentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 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, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): MARI PUI AUCE DO NASCIMENTO. CPF/CNPJ: 
64249174115; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00461775820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20200018252, inscrita em: 15/06/2020, referente ao ISS-CO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era e R$ 2.889,88 (Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CPF/CNPJ: 03443434000154; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00347922120178272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida 
Ativa nº(S).J-1946/2017, inscrita em: 03/05/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era e R$ 13.618,75(treze mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e do sócio(s) Coobrigado(s): PEG PAG CONTINENTAL EIRELI, 
CPF/CNPJ: 15626036000152 e MAURA PEREIRA DE FREITAS, CPF/CNPJ: 53104552134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc 
– 00306682420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1507/2019, inscrita em: 08/04/2019, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 155.026,59(cento e cinquenta e cinco mil vinte e 
seis reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
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forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de 
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do Executado(a): CONCRETO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 
15127584000138, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00414869820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S).  20200000695, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS; 20200000696, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS; 
20200000697, inscrita em: 24/01/2020, referente ao TLF; 20200000698, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 
20200000699, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000700, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 
20200000701, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000702, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 30.090,43 (Trinta Mil e Noventa Reais e Quarenta e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): ANTONIO CARNEIRO DA SILVA FILHO. CPF/CNPJ: 
01392187184; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50020469320098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S).20090000000, inscrita em: 31/01/2007, referente ao TXL-FUNC;2009000099, inscrita em: 31/01/2006, referente ao 
TXL-FUNC;20090000100, inscrita em: 29/07/2006, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era e R$ 4.311,82 (quatro mil trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): GLEDSON JAMES BIAGE BARBOZA, CPF/CNPJ: 
78338417149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00005957420168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20150013948, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLF-TX; 20150013949, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLS-
TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.296,22 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis 
Reais e Vinte e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): FRANCISCO MENDES BRAGA. CPF/CNPJ: 11891904191; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00468159120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200001851, inscrita 
em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001852, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001877, inscrita 
em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 4.422,63 (Quatro 
Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do Executado(a): DIVINO DONIZETI BORGES NOGUEIRA, CPF/CNPJ: 98151037849, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00443926620178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).  20170017269, inscrita 
em: 24/02/2017, referente ao ISS; 20170017270, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLF; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 30.090,43 (Trinta Mil e Noventa Reais e Quarenta e Três Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: T. B. CAETANO, CPF/CNPJ: 14161885000115, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - 
e-Proc – 00413767020188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180008182, inscrita em: 06/03/2017, referente 
à TLF-TX; 20180008183, inscrita em: 27/04/2018, referente ao ISS-SN; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 2.615,39 (Dois Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): FRANCISCO MENDES BRAGA. CPF/CNPJ: 11891904191; 
MANOEL MENDES DE SOUSA. CPF/CNPJ: 98865412887; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50019334220098272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).068, inscrita em: 21/12/1997, referente ao MF; cujo valor até a data do ajuizamento do 
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referido feito executivo era e R$ 629,54 (seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EVANDRO ADAO CUSTODIO, CPF/CNPJ: 07166767000134, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00412098720178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170024696, inscrita em: 
06/03/2017, referente à TLF-TX; 20170024697, inscrita em: 24/02/2017, referente à MP; 20170024698, inscrita em: 
24/02/2017, referente ao ISS;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.313,12 (Dois Mil e 
Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 26 de 
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): COTTONLINE COMMODITIES AGRICOLA EIRELI. 
CPF/CNPJ: 26728715000310; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00239414920198272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida 
Ativa nº(S).C-575/2019, inscrita em: 05/02/2019, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era e R$ 44.117,12(quarenta e quatro mil cento e dezessete reais e doze centavos) que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LEONDINA VIEIRA MARTINS, CPF/CNPJ: 45640777168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00409817820188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180007710, inscrita em: 
06/03/2017, referente ao IPTU;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.582,82 (Três Mil e 
Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do Executado(a): DARCY BARBOSA PEREIRA, CPF/CNPJ: 28317114104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00048560920218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).  20200018827, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200018827, inscrita em: 28/08/2018, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.000,99 (Três Mil Reais e Noventa e Nove Centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): PAULO CESAR PEDROZO. CPF/CNPJ: 99036169887; por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00068440220208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190000921, inscrita em: 
25/04/2018, referente ao ITBI; 20190000921, inscrita em: 07/11/2019, referente ao ITBI; 20190000922, inscrita em: 
29/03/2018, referente ao IPTU REV; 20190000922, inscrita em: 07/11/2019, referente ao IPTU REV; 20190000923, inscrita 
em: 17/04/2017, referente ao IPTU REV; 20190000923, inscrita em: 07/11/2019, referente ao IPTU REV; 20190000924, 
inscrita em: 25/03/2015, referente ao IPTU; 20190000924, inscrita em: 14/09/2016, referente ao IPTU; 20190000925, 
inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190000925, inscrita em: 07/11/2019, referente ao COSIP; 20190000927, 
inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190000927, inscrita em: 11/01/2019, referente ao IPTU; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 44.117,12(quarenta e quatro mil cento e dezessete reais e doze 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 3 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 5558265 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00361208320178272729 
Denunciado: WESLEY TRINDADE RAMOS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00361208320178272729 , tendo como Réu: 
WESLEY TRINDADE RAMOS, brasileira, união estável, estudante, Rio Sono - TO , e inscrito no CPF sob o nº. 01811652107, 
nascido aos 16/10/1988, filho Valdenor Rodrigues Ramos e Eva Pereira Trindade, como o denunciado encontra-se atualmente - 
QD 29 LT 02B - SETOR SANTA BARBARA - 77060322, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme 
dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à 
pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Havido o trânsito em 
julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos 
órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta publicada quando da sua inserção no sistema virtual. 
Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intime-se a Assistência da Acusação e cientifiquem-se acusação e defesa, no 
que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas-TO, 02 de Junho de 
2022. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
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edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 02/06/2022. Eu, LUCIVANA 
PEREIRA CARNEIRO, Estagiária, Mat. 358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0002109-29.2016.8.27.2740/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO 
EDITAL Nº 5410102 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Chave: 109932855516 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO, brasileiro, CPF sob nº 198.797.841-20, e nomeado MARIA 
DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA, brasileira, coordenadora da Casa da Divina Providência, (Abrigo dos Idosos) 
sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, e em consonância com o 
parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO, por 
incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando - lhe como curadora a Sra. MARIA DE 
FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA, na condição de coordenadora da Casa da Divina Providência, (Abrigo dos Idosos) localizada 
na cidade de Tocantinópolis-TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 
Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no 
artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código 
Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os 
nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do 
deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. 
Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado 
por HELDER CARVALHO LISBOA, 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 5370808v2 e do código 
CRC 0646b893”. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 
edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos 16 de maio de 2022 (16/05/2022). Eu,   GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 
Servidor(a) de Secretaria, que o digitei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por HELDER CARVALHO LISBOA, 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 5410102v4 e do código CRC 5f8f8c80. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 3 de junho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos 

termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000016439-2, 
resolve lotar o servidor Guilherme Genero, Assessor Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 241, de 2 de junho 
de 2020, na 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, a partir de 1º de junho de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

                                                                      Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 136, de 3 de junho 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 22.0.000015534-2, resolve exonerar, a pedido e a 
partir da data de publicação deste ato, Bruno Teixeira da Silva Costa, Técnico Judiciário, do cargo de provimento em comissão de Chefe de 
Secretaria, com lotação na Vara Cível da Comarca de Dianópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 137, de 3 de junho 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 22.0.000015534-2, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maicon Dener Fernandes para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na Vara Cível da Comarca de Dianópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1312, de 02 de junho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 20, de 12 de julho de 2021, c/c a Instrução Normativa nº 11 e Instrução 
Normativa nº 12, ambas de 31 de agosto de 2021, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015629-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, para responder pelo Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública, o 
magistrado Elias Rodrigues dos Santos, nos termos do art. 2º da Instrução Normativa nº 11, de 31 de agosto de 2021, sem 
prejuízo de suas funções, no período de 04 de julho a 02 de agosto de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1306/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 02 de junho de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000015792-2; resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 35279 - DINFR; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula nº 198524 - DINFR; 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1401/2022, de 03 de junho 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 2022/116351 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 15/06/2022 a 15/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0002465-96.2021.8.27.2724.  

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 1402/2022, de 03 de junho 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 2022/116354 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neise Valadares Nascimento Guimaraes, Matrícula 990428, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Wanderlandia-TO 
para Darcinopolis-TO, no período de 13/06/2022 a 13/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000790-1632022.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1403/2022, de 03 de junho 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 2022/116347 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguacema-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000222-
11.2022.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1404/2022, de 03 de junho 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 2022/116349 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Conceicao do Tocantins-TO para 
Arraias-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000413-41.2022.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1405/2022, de 03 de junho 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 2022/116356 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Esperantina-
TO, no período de 08/06/2022 a 08/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0016797-53-
2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1406/2022, de 03 de junho 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 2022/116343 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Batista Ferreira, Matrícula 990277, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para 
Itapiratins-TO, no período de 10/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001596-10.2019.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1407/2022, de 03 de junho 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 2022/116342 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nubia Alves da Silva Cavalcante, Matrícula 990408, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Peixe-TO para Zona Rural-
TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 000374-24.2020.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1408/2022, de 03 de junho 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 2022/116339 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Peixe-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 09/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000374-
24.2020.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1409/2022, de 03 de junho 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 2022/116274 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Frederico Souza de Abreu , Matrícula 360027, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 01/06/2022 a 01/06/2022, com a finalidade de realizar manutenção da rede wireless e análise do link de 
internet, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1410/2022, de 03 de junho 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 2022/116344 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José do N. Lima Domingues, Matrícula 359546, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 09/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000906-
37.2021.8.27.2714.  

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 1411/2022, de 03 de junho 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 2022/116345 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gilvânia Pereira Lima, Matrícula 357542, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do 
Tocantins-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002051-08.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1412/2022, de 03 de junho 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 2022/116560 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, 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 Dianopolis-TO, no período de 
13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de vistoriar as dependências do fórum da comarca de destino para posterior reforma, 
conforme Sei nº. 22.0.000013273-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Dianopolis-TO, no 
período de 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de vistoriar as dependências do fórum da comarca de destino para 
posterior reforma, conforme Sei nº. 22.0.000013273-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1413/2022, de 03 de junho 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 2022/116565 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 
03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1414/2022, de 03 de junho 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 2022/116402 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 306,65, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2022/109587, no período de 02/04/2022 a 02/04/2022, com a finalidade de o período da viagem inicial não foi suficiente para 
realizar as entregas de móveis.  

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 1415/2022, de 03 de junho 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 2022/116358 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 76,06, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 
34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 07/06/2022 a 07/06/2022, com a finalidade de fazer vistoria 
técnica e inspeção da usina de geração de energia solar na comarca de destino. conforme Sei nº. 21.0.000016190-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 76,06, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 07/06/2022 a 07/06/2022, com a finalidade de 
fazer vistoria técnica e inspeção da usina de geração de energia solar na comarca de destino. conforme Sei nº. 21.0.000016190-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1416/2022, de 03 de junho 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 2022/116378 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, 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 02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de realizar mudança do ponto de rede da recepção do 
Forum da Comarca de Porto Nacional, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1417/2022, de 03 de junho 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 2022/116395 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Valdivone Dias da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352664, 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 02/06/2022 a 
02/06/2022, com a finalidade de conduzir servidor para realizar mudança do ponto de rede da recepção do Fórum da Comarca 
de Porto Nacional, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1418/2022, de 03 de junho 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 2022/116388 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Ferreira Machado, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352448, o valor de R$ 1.942,55, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 258,99, por 
seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Itaguatins-TO, no período de 30/05/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de Presidir 
sessões do Tribunal do Júri na comarca de destino nas datas de 31/05 e 02, 07 e 09 de junho de 2022 - Port Pres TJTO.  

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 1419/2022, de 03 de junho 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 2022/116089 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 1.300,23, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor 
de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, 
no período de 06/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção em informática, conforme SEI 
22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1420/2022, de 03 de junho 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 2022/116131 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 291148, o valor de R$ 3.208,81, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Florianopolis-SC, no período de 08/06/2022 a 11/06/2022, 
com a finalidade de Participar do Seminário de Direito Penal e o VIII Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais (Fonacrim), 
nos dias 9 e 10 de junho de 2022 na Seção Judiciária de Santa Catarina, em Florianópolis.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1421/2022, de 03 de junho 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 2022/116418 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ricardo Gagliardi, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 352085, o 
valor de R$ 218,96, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da 
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 66,24, por seu deslocamento de Miranorte-TO 
para Barrolandia-TO, no período de 02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal no estabelecimento 
penal de Barrolândia.  

Art. 2º Conceder ao servidor Darley Rodrigues da Silva, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 272937, 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 Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no período de 
02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal no estabelecimento penal de Barrolândia.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1272/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 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 228/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025973-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Liceri Comércio de Produtos em Geral - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais de 
consumo com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 228/2022, 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 1269/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 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 226/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020197-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e empresa SIG Comercial - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de mobiliários para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 253060, como gestora do contrato nº 226/2022, e 
o servidor Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto 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 o contrato 
até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1270/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 226/2022, constante do 
Processo Administrativo 21.0.000020197-6, celebrado por este Tribunal de Justiça e empresa SIG Comercial - EIRELI, que tem 
por objeto a aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Joana D’arc B Silva, matrícula nº 263644; 
II - Moredson Mendanha de Abreu,  matrícula nº 352416; 
III - Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1177/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 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 207/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010978-2, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Distribuidora Nunes - Ltda, que tem objeto a aquisição de material de copa e cozinha, cadeiras e mesas, 
visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 207/2022, e o servidor 
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula nº 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 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 1121/2022 - 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 de nº 197/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000001985-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa para gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva com fornecimento de peças/equipamentos/acessórios, 
pneus e lavagem de veículos), implantação e operação de um sistema informatizado/integrado com utilização de cartão 
magnético via WEB, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção através da rede de lojas 
e oficinas credenciadas pela CONTRATADA para atender à frota de veículos do CONTRATANTE. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araujo Miranda, matrícula 204861, como gestor do contrato nº 197/2022, e o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1276/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 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 230/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000012307-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes - Ltda, que tem por objeto a aquisição de crachás 
funcionais para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Adriana Santana Sales, matrícula 150760, como gestora do contrato nº 230/2022, e a servidora 
Patrícia de Oliveira, matrícula 354853, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará 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 1267/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 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; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 225/2022, referente ao Processo Administrativo nº 22.0.000011753-0, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Construplac Construtora Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de instalação, remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de 
gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica, desmembramento de salas e outros serviços de criação com fornecimento 
de materiais instalados, bem assim fornecimento de materiais instalados, em atendimento às necessidades das Comarcas do 
interior do Estado e nas Unidades Prisionais do Estado do Tocantins?. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como gestor do contrato nº 225/2022, e o 
servidor Ruto Cesar Moreira Costa, matrícula nº 199325, 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 1275/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 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 229/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016203-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI, que tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 229/2022 e, Aline 
Aragão Ishizawa, matrícula nº 233558, 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 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 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 65/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2021 
 PROCESSO 21.0.000025971-0 
CONTRATO Nº 227/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Exclusiva Prime 85 EIRELI – ME 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 13.598,40 (treze mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta 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 8.666/93, 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: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 2 de junho de 2022. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5200 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 03 DE JUNHO DE 2022 46 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 9/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 
 PROCESSO 22.0.000010647-3 
CONTRATO Nº 234/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ampla Comercial - 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$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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: 2 de junho de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2020 
PROCESSO 20.0.000010487-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda – EPP 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 103/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 07/07/2022 a 
06/07/2023, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses, e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
 NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
 FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 2 de junho de 2022. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000002917-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 30/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Distribuidora Nunes – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de gêneros alimentícios para atender as demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 2 de junho de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000002917-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 30/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: J M Braga Comercial Brilhante 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de gêneros alimentícios para atender as demandas do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 2 de junho de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 410/2022, de 02 de junho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA, matrícula nº 352983, ocupante do 
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E 
SUCESSÕES, no período de 06/06/2022 a 15/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116474; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

241854 MARCIA SOUSA ALMEIDA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 06/06/2022 à 15/06/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 868/2022, de 02 de junho 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 ANDREIA BRAGA COSTA, matrícula nº 354354, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 02/06 a 01/07/2022, a partir de 02/06/2022 até 01/07/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05/06 a 04/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 869/2022, de 02 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA, matrícula nº 352884, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 870/2022, de 02 de junho 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 ELIZABETH ANTUNES RITTER, matrícula nº 195925, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 23/05 a 12/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 12/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 25/07 a 05/08/2022, em razão de licença para tratamento da própria saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 871/2022, de 02 de junho 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 JUCILENE RIBEIRO FERREIRA, matrícula nº 178532, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 411/2022, de 02 de junho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ELIZABETE FERREIRA SILVA, matrícula nº 234555, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, 
SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116478; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

288131 MIGUEL DA SILVA SA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 27/05/2022 à 27/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 872/2022, de 03 de junho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ricardo Gagliardi 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 873/2022, de 03 de junho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 SHIRLEI CRISTINA CANALLE CASTRO, matrícula nº 353854, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 15/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 15/06/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ricardo Gagliardi 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 874/2022, de 03 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WALLSON BRITO DA SILVA, matrícula nº 198622, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 03/06 a 02/07/2022, a partir de 03/06/2022 até 02/07/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05/06 a 04/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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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  

 

Desª. ÂNGELA HAONAT 
 

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) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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.  

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