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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012629-95.2021.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0036278-02.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: E. S. E S. 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225) 
1º AGRAVADO: E. D. T. 
2º AGRAVADO: C. B. D. P. E. A. E S. E D. P. D. E. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM 
TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RITO 
DE ACORDO COM O EDITAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO 1.1 Não se 
vislumbra de plano irregularidade na aplicação da prova de corrida, que seguiu as normas editalicias para sua aplicação, pois  o 
item 9.12.2.1.1. do Edital no 1-PMTO-CEP, de 23/12/2020, previa que não seria disponibilizada a gravação da prova de corrida e 
o item 3.1.5 do Edital de Convocação para o Exame de Capacidade Física regulamentou uso de máscara na execução das 
provas. 1.2 Deve ser mantida a decisão singular, que não concedeu o pedido urgente consistente na determinação para que o 
candidato prossiga realizando as demais etapas público Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Aluno-Soldado, 
mesmo tendo reprovado no teste de aptidão física, na prova de corrida, por ausência de probabilidade do direito invocado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão agravada por não vislumbrar probabilidade do direito 
invocado pelo recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012131-96.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0032823-29.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: HELLEN KIARA ANDRADE BERTALHA 
ADVOGADO: RAPHAEL KENNEDY LIMA MARANHÃO (OAB TO008469) 
ADVOGADO: EWERTON VIEIRA MONTEIRO (OAB TO007455) 
1º AGRAVADO: ALPHAVILLE SPE PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 
2º AGRAVADO: URBEPLAN ARSO 24/ARSO 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 
NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. RECOLHIMENTO PARCELADO DAS DESPESAS PROCESSUAIS 
POSSIBILIDADE. 1.1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 
presunção juris tantum, de que a pessoa que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo,  
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, admitindo, portanto, o indeferimento desde que fundamentado em 
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 1.2. Não há que se falar em deferimento de assistência judiciária à 
pessoa física, quanto houver dúvidas acerca da sua hipossuficiência financeira, haja vista que seu salário no seu último emprego 
era de R$ 813,00 (oitocentos e treze reais), ao passo que o contrato, objeto do litígio, é na quantia de R$ 263.088,66 (duzen tos e 
sessenta e três mil e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente a um imóvel em um condomínio considerado de 
alto padrão. 1.3. Embora não tenha preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, não há óbice à 
concessão, de ofício, do parcelamento das despesas processuais (2 vezes a Taxa Judiciária e 8 vezes as Custas Processuais), 
de modo a viabilizar o acesso amplo a jurisdição. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento, todavia, de ofício, defiro o parcelamento da Taxa Judiciária em 2 (duas) parcelas, nos termos do artigo 91 do Cód igo 
Tributário do Estado do Tocantins, e o parcelamento das Custas em 8 (oito) vezes, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, do 
Provimento nº 7, de 2017 da CCJUS/TJTO, com o vencimento no dia 15 de cada mês, podendo o autor, caso queira, antecipar 
as parcelas, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010488-06.2021.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000904-48.2018.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
1º AGRAVANTE: M. R. D. S. M. 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
2º AGRAVANTE: A. B. S. D. 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
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AGRAVADO: F. E. A. D. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OPÇÃO PELO RITO DA 
PRISÃO CIVIL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA FACULTADA AO 
CREDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.1. Caberá ao credor a escolha do procedimento a ser adotado na 
busca pela satisfação do crédito alimentar, podendo optar pelo procedimento que possibilite a prisão civil do devedor 
(Precedentes do STJ - REsp: 1914052). 1.2. É defeso ao juiz, alterar o rito de prisão civil para o expropriatório, sob pena de 
violação do princípio da inércia processual. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de tornar definitiva a Decisão liminar do evento 2, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010129-56.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0038180-29.2017.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: PRECIL PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA-ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO. COOBRIGADO TRIBUTÁRIO. NOME INCLUÍDO NA 
CDA. AUSÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1.1. Para que reste configurada a responsabilidade pessoal dos sócios administradores, seus nomes devem constar na Certidão 
de Dívida Ativa, ou restar demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatu tos, 
ou, ainda, a dissolução irregular da sociedade empresária (artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e Súmula 435 do 
Superior Tribunal de Justiça). 1.2. Afasta-se a alegação de dissolução irregular da empresa pelo não funcionamento em seu 
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435 do STJ), quando a citação da empresa executada é 
promovida, em sua primeira tentativa, no endereço informado na inicial. 1.3. A não demonstração de que o sócio agiu com fraude 
a lei ou abuso de direito, afasta a pretensão de a sua inclusão no polo passivo da presente execução. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar ao 
recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução 
fiscal ao sócio JOSÉ NELSON ANDRADE BARBOSA, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009719-95.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011948-82.2014.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: ANA PAULA RIBEIRO COELHO 
ADVOGADO: GISLAINE DE PAULA REIS SA OAB/GO 016472 
2º AGRAVADO: GISLAINE DE PAULA REIS SA 
ADVOGADO: GISLAINE DE PAULA REIS SA OAB/GO 016472 
3º AGRAVADO: MAAP COMUCICAÇÃO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO 
PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. Observado o princípio da causalidade, é cabível 
a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução 
fiscal, que não é extinta. Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, para manter inalterada a Decisão 
que acolheu a objeção de pré-executividade oposta pela ex-sócia da parte executada, GISLAINE DE PAULA REIS SÁ e, por 
consequência, condenou a Fazenda Pública exequente ao pagamento dos honorários, os quais arbitrou em R$ 1.000,00 (mil 
reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009447-04.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001255-94.2013.8.27.2726/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: FABIO RIBEIRO MOTA 
INTERESSADO: MARCELA RESPLANDES MOTA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – MIRANORTE 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA 
SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5105 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022 4 

 

 
 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do 
pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada 
caso, o princípio da razoabilidade. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a 
jurisprudência dominante que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a 
apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso 
dos autos, apesar de não haver demonstração de alteração da condição financeira do devedor, a última diligência foi efetivada 
em 10.02.2020, e nesse contexto, a renovação da providência se mostra razoável, quando decorrido quase 02 (dois) anos da 
última pesquisa para constrição de valores por meio dos sistemas informatizados, sendo, in casu, desnecessária a exigência de 
demonstração da alteração financeira do devedor para a renovação da nova pesquisa. 4. Agravo de instrumento conhecido e 
provido para reformar a decisão agravada e autorizar que seja realizada nova tentativa de penhora online nas contas do 
Agravado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso aviado e, no mérito DAR PROVIMENTO ao Agravo, para reformar a decisão vergastada e autorizar que seja realizada 
nova tentativa de penhora online nas contas do Agravado, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 
2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011289-19.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003131-33.2021.8.27.2713/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ANTONIO FELIX DOS SANTOS 
ADVOGADO: MARX SUEL LUZ BARBOSA DE MACEDA (OAB TO004439) 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, REPARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE FRAUDE. 
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.1 Existindo indícios de fraude, a suspensão dos descontos referente a tarifas 
bancárias efetuados em conta bancária de pensionista, é medida razoável e proporcional, até que se possa elucidar o ocorrido 
com maior propriedade, no decorrer da instrução processual.1.2 O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação são 
evidentes, uma vez que os descontos incidem sobre proventos de aposentadoria de um salário mínimo, tratando-se, portanto, de 
verba de caráter alimentar, sendo que, a manutenção de tais descontos certamente diminuirá a capacidade financeira da parte 
autora, implicando na diminuição dos recursos destinados à sua subsistência. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos, referente à tarifa bancár ia 
denominada ?CESTA B. EXPRESSO4?, na conta do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), até o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 
2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0001084-22.2021.8.27.2702  –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Exequente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
Advogado: Dra. CARLA PASSOS MELHADO /  SP187329 / TO005772A 
Executado:EDIMAR NAZARIO DA SILVA 
Advogado: Nihil 
Intimação dos executados: “SENTENÇA (...).DISPOSITIVO: Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente 
pugnou pela desistência da presente ação (evento 43). 
 Quanto ao pedido de desistência/extinção, desnecessária a anuência da parte executada, sobre o tema citamos:“O exequente 
tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os 
executados, mesmo porque a execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito”. (4.ª T. do STJ, REsp. 
767-GO, 14.10.89, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, RJSTJ 2 (6) /419).Sendo assim, julgo extinto o processo, com supedâneo no 
art. 485, inciso VIII, do CPC.P.R.I.C.Após, arquivem-se os autos, depois de efetuadas as baixas e comunicações de estilo.Defiro 
como requer no pedido de desistência. Dispenso das custas e demais despesas processuais.Cumpra-se.P.R.I.Juízo da 1ª 
Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz 
de Direito”. 
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ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0012472-07.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
RÉU: SANDRO DUTRA DE CARVALHO - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 26: "...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para consolidar a posse plena e 
exclusiva do veículo descrito no auto de busca e apreensão lavrado nos autos nas mãos do autor, podendo este, nos 
termos do art. 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, vender o referido bem a terceiros, independente de leilão, avaliação prévia 
ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, obrigando-se, todavia, a aplicar o produto da venda no pagamento de 
seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Por consequência, resolvo o mérito da lide nos termos do 
art. 487, inciso I, do CPC/2015. O credor não poderá ficar com o bem (art. 1º, § 6º, do Decreto-Lei nº. 911/96), tampouco vendê-
lo por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. 
Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se.  Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário". DESPACHO - EVENTO 33: "...Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido 
de desistência formulado no ev. 32. Não obstante, acolho o pedido de baixa da restrição do veículo junto ao sistema 
RENAJUD. Cumpra-se. Expeça-se o necessário". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Editais 
EDITAL Nº 4395372 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
USUCAPIÃO Nº 0017111-10.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: ANTONIA SURANIA COELHO DE SÁ 
RÉU: PAULA PAIVA TAVARES MAFRA 
RÉU: JOAO BATISTA MAFRA 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
CHAVE: 156888426817 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para INTIMAR os requeridos EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, ATUALMENTE 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 21/02/2022 16:00:00. A 
audiência será realizada no SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins, cujo link de acesso segue abaixo: 
Título: 0017111-10.2017.8.27.2706 - USUCAPIÃO - ANTONIA SURANIA COELHO DE SÁ x JOAO BATISTA MAFRA E OUTRO 
.Tempo: 21/02/2022 16:00 ~ 21/02/2022 19:00 (UTC-03:00). ID: 46108. Senha:   491437. Descrição: INSTRUÇÃO. Entrar na 
videoconferência: 1) Diretamente no link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=FlPg1/cqFLnorC5zMHVFHQ== OU 2) 
Acesse e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login  
OBSERVAÇÃO: para maiores esclarecimentos sobre como ter acesso à audiência a parte poderá ligar no 
telefone/whatsapp do cartório (63) 3501-1573. 2) Fica NOTIFICADO de que: 2.1) Deverá comparecer com documento de 
identificação; 2.2) De que o não comparecimento sem motivo justificado acarretará sua condução coercitiva, respondendo pelas 
despesas do adiamento (art. 455, § 5º, do Código Processual Civil); 2.3) De que o ato será gravado em audiovisual, nos termos 
do art. 460, do Código Processual Civil; E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 14 de janeiro de 2021. Eu, DAYANE 
BATISTA BORGES DE SOUSA, servidora de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 
"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00043925920188272706 requerida por ERGIO MARCIO 
RODRIGUES GOUVEIA, brasileiro, solteiro, portador da CI/RG. n° 087.575 2º SSP-TO., e inscrita no CPF/MF. sob n°. 
457.636.401-44, residente e domiciliado na Avenida Perimetral, nº 487, Setor Urbanístico, Araguaína-TO, cep: 77800-000, com 
endereço eletrônico: e-mail: sergiomarciogov@hotmail.com  move em face de CELINA DE PAULA GOUVEIA, brasileira, solteira, 
nascida em 27/07/1962, Pelo MM. Juiz, no evento 102 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“...POSTO ISTO, com fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida CELINA DE 
PAULA GOUVEIA, na pessoa de SERGIO MARCIO RODRIGUES GOUVEIA, para a prática de atos de natureza negocial e 
patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como 
alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a 
representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte 
Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando 
contas, na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá 
ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a 
que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses , 
na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 
nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá prati car 
autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público. As comunicações de atos deste 
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com 
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes 
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12)    Transitada 
em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou 
expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do 
número 0022356-02.2017.8.27.2706 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca  DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e tres dias do mês de 
novembro do ano  de dois mil e vinte e um (23/11/2021). Eu, Lucas Alberto Alves de Sousa, Mat 362352 que o digitei e conferi. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
A DOUTORA WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, MM JUIZA DE DIREITO, RESPONDENDO PELA VARA DOS 
FEITOS DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE E COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, tramitam os autos da AÇÃO 
DESAPROPRIAÇÃO Nº 5000605-15.2010.827.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de NILZA FRANCISCA 
DA CONCEIÇÃO e OUTROS, tendo por objeto a desapropriação das áreas e benfeitorias dos imóveis integrantes da diretriz 
definitiva da Rodovia TO 226 no trecho denominado: “Trecho 153 Nova Olinda/Garimpinho”, com faixa de domínio de 80,00 
metros, simétrica em relação ao eixo da rodovia, sendo 40,00 metros para um lado e 40,00 metros para o outro,  com base no 
Decreto Estadual nº 4.141, de 10 de agosto de 2010 (DOE nº 3.198), conforme consta na petição inicial e documentos que a 
acompanham, tendo o expropriante depositado a quantia para o fim específico de imissão na posse nas áreas dos imóveis acima 
referidos, requerendo agora, o expropriado Geraldo do Vale Araújo, o levantamento da importância que lhe é de direito. Assim,  o 
presente edital é expedido em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com prazo de 10 (dez) dias, 
para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros.  E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local, no lugar público e de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade e comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (11/01/2022). WANESSA LORENA MARTINS DE 
SOUSA MOTTA 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 4390027, 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 5019182-36.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de CÉLIO CONCRETO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 07.962.428/0001-64, sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do 
inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 79 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, reconheço, de 
ofício, a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios executados Claudionei Baum e Cleversom Baum, e, 
consequentemente, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, unicamente em relação aos ex-sócios Claudionei Baum e Cleversom Baum, 
prosseguindo a execução em relação à empresa executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: Intime as partes da presente decisão; Intime a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos planilha 
atualizada do débito, e impulsione o feito. Decorrido o prazo recursal, proceda com a retirada dos sócios Claudionei Baum e 
Cleversom Baum do painel processual. Esclareço ao exequente que embora ele requeira a continuidade do feito em relação a 
empresa executada e o atual sócio, no evento 74 já foi proferida decisão que indeferiu o redirecionamento da ação, ademais, a 
CDA não deve ser modificada para alteração de partes conforme súmula 392 do STJ, assim sem nenhum prejuízo a ação 
seguirá em desfavor da empresa executada, sem necessidade da alteração da Certidão de Dívida Ativa. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, JOSIVELTON RIBEIRO FIGUEIREDO, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4390027 
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 5019182-
36.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de CÉLIO CONCRETO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 07.962.428/0001-64, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da 
decisão proferida no evento n.º 79 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, reconheço, de 
ofício, a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios executados Claudionei Baum e Cleversom Baum, e, 
consequentemente, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, unicamente em relação aos ex-sócios Claudionei Baum e Cleversom Baum, 
prosseguindo a execução em relação à empresa executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: Intime as partes da presente decisão; Intime a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos planilha 
atualizada do débito, e impulsione o feito. Decorrido o prazo recursal, proceda com a retirada dos sócios Claudionei Baum e 
Cleversom Baum do painel processual. Esclareço ao exequente que embora ele requeira a continuidade do feito em relação a 
empresa executada e o atual sócio, no evento 74 já foi proferida decisão que indeferiu o redirecionamento da ação, ademais, a 
CDA não deve ser modificada para alteração de partes conforme súmula 392 do STJ, assim sem nenhum prejuízo a ação 
seguirá em desfavor da empresa executada, sem necessidade da alteração da Certidão de Dívida Ativa. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta c idade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, JOSIVELTON RIBEIRO FIGUEIREDO, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO- COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 4392913 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): DISTRIBUIDORA ZANGIROLAMI LTDA, CNPJ n°: 53225363000353, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024023-
52.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 104.887,65 (cento e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), representada 
pela CDA n°1822/2019, datada de 6/05/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir  transcrito: "Promova a 
citação da pessoa jurídica DISTRIBUIDORA ZANGIROLAMI LTDA por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 
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do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MARCELLEN CRISTHINA 
PEREIRA DE SA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000096-89.2007.8.27.2706/TO 
CHAVE:  131369123313 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): FERNANDA GUEIROS MAIA PG117195541 
Executado: ANISIO MENDES 
Executado: A. MENDES - ME 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem 
como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas 
processuais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente além 
de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente sentença; 2 - 
Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 17 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000091-09.2003.8.27.2706/TO 
CHAVE:  645962549113 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: DJANIR NUNES DE SOUZA 
Executado: APOLONIO NUNES DE SOUSA FILHO 
Executado: NUNES & SOUSA LTDA 
SENTENÇA: “(...) Destarte, o RECONHECIMENTO da ocorrência de prescrição intercorrente nos presentes autos é medida que 
se impõe. DISPOSITIVO. Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: a - Intimem-se as partes da presente sentença; b - Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; c - Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0025702-53.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  213620594720 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: GEDEAO ALMEIDA NOLETO 
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 22. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5105 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022 9 

 

 
 

razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente sentença; 3 - Promova a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 17 de dezembro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0024012-86.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  474746564420 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: IANY AZEVEDO BABUGEM 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo  EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatíc ios, em virtude do pagamento informado 
no evento 23. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, 
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o 
exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da presente sentença; 3 - Expeça-se alvará para 
liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as 
diligências necessárias para devolução do montante; 4 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da executada; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza 
de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023849-43.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  814145906819 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: DALVIN ARAÚJO FRAGOSO 
SENTENÇA: “(...) O executado assinou termo administrativo concordando com a liberação de parte dos valores para pagamento 
da CDA remanescente. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no 
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 
em face ao pagamento e de extinção da CDA nº 20190026642. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento de 50% das despesas processuais, e a exequente em 50% das despesas processuais, caso hajam. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (evento 26). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: a) Intimem-se as partes; b) Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa; c) Proceda com o desbloqueio de R$ 3.986,62 (três mil novecentos e oitenta e seis e sessenta e 
dois centavos) constrito no evento 21 e consequente transferência, por meio de alvará eletrônico, para a conta bancária do 
executado DALVIN ARAÚJO FRAGOSO, a ser buscada via SISBAJUD. d) Proceda com Expedição de Alvará ao exequente na 
proporção de: R$ 1.894,01 para conta do tesouro municipal, e R$ 189,40 para conta da procuradoria Geral do Município, 
conforme evento 26. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 15 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza 
de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023372-88.2017.8.27.2706/TO 
CHAVE:  744629247817 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: R MOTOS LTDA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento no evento 
46. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a empresa executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Cumpra na íntegra o despacho exarado no evento 57, a fim de transferir o valor bloqueado em favor da 
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APROETO; 3 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021032-11.2016.8.27.2706/TO 
CHAVE:  878558815516 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: AMERITON LUIZ DA SILVA 
Advogado/Procurador(a): CLEITON MARTINS DA SILVA  DP8864845 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo  EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 72. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - EXPEÇA alvarás, para transferência dos valores constritos e rendimentos legais, na forma requerida pelo 
exequente no evento 72 (ANEXO2), devendo o saldo remanescente ser liberado em favor da executada. O Cartório deve 
proceder com as diligências necessárias para devolução do montante à parte exequida; 3 - Promova a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 17 de dezembro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0020446-66.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  159642056819 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: NEULER GUIMARÃES OLIVEIRA 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno 
a parte executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados (evento 32). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: a) Cientifique o 
exequente acerca da presente sentença; b) Intime-se o executado; c) Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa; d) Proceda com o desbloqueio dos valores constritos no evento 27 e consequente 
transferência, por meio de alvará eletrônico, para a conta bancária do executado NEULER GUIMARÃES OLIVEIRA, a ser 
buscada via SISBAJUD. e) Recolha o mandado expedido no evento 29. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 15 de 
dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018665-48.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE:  489523445015 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: IARA DE SOUSA LEITE 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo  EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 97. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - EXPEÇA alvarás, para transferência dos 
valores constritos (evento 88), e rendimentos legais, na forma requerida pelo exequente no evento 97 (PET2). 4 - Promova a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 5 - Cumprida as determinações 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança 
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das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 17 de 
dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018506-66.2019.8.27.2706/T 
CHAVE:  571527205719 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: DEMERVAL SIMPLICIO DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 31. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a parte executada da presente sentença; 3 - Promova a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da parte exequida; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais 
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 15 de dezembro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017602-12.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  982560553620 
Classe Judicial: Embargos à EXECUÇÃO FISCAL 
Embargante: NORMA CÁRITA RAMOS 
Advogado/Procurador(a): MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES TO002265 
Embargante: NEIA LUCIA RAMOS BRINGEL 
Advogado/Procurador(a): MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES TO002265 
Embargante: HOPE MODAS LTDA 
Advogado/Procurador(a): MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES TO002265 
Embargado:  ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos à ação de execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade 
passiva das sócias embargantes e, por conseguinte, a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da ação embargada, 
motivo pelo qual EXTINGO o feito, bem como a ação de execução originária, com análise de mérito, nos termos do inciso II, do 
artigo 487 do Código de Processo Civil. Considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva das sócias embargantes, 
CONDENO o embargado ao pagamento das despesas processuais, caso hajam, bem como ao pagamento de honorários 
sucumbenciais, esses os quais fixo nos seguintes importes: a) 10% (dez por cento) sobre o valor inicial atualizado até o limi te 
200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do Art. 85, § 3º, inc. I, do CPC; e b)  8% (oito por cento) sobre o valor inicial 
atualizado naquilo que ultrapassar 200 (duzentos salários mínimos) e não exceder o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos, 
nos termos do Art. 85, § 3º, inc. II, do CPC. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino as 
seguintes providências: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Translade cópia da presente 
sentença para os autos da ação originária; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 15 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000332-17.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara 
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA1 , brasileiro, convivente em 
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união estável, mecânico, natural de Viseu-PA, nascido em 01/01/1985, filho de Maria da Conceição da Silva de Souza, CPF nº 
857.348.962-68,, nos autos de ação penal nº 0000332-17.2021.8.27.2713, 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 10 de janeiro de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
 

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

Intimações às partes 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 5000008-98.2010.827.2721/TO 
Exequentes: W.B.F.V E OUTROS. 
Executado: CARLOS BRUNO MARTINS VARGAS, brasileiro, mecânico, CPF n. 015.003.551-94. 
SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante estas informações, 
revogo o mandado de prisão expedido no evento 103. Custas na forma da lei pelo executado, antes, porém, defiro os 
benefícios da assistência judiciária assim, em face do executado ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o 
assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). P.R.I.C. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na distribuição. Guaraí-TO, data pelo 
sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 07/12/2021, às 
17:52:18. 
 

GURUPI 
3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20DIAS 
CITANDO: SMART CLUB E-COMMERCE EIRELI CPF/CNPJ: 18.021.211/0001-76; e START MAGAZINE COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI CPF/CNPJ: 17.010.467/0001-15 atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: 
Citar da Ação de Procedimento Comum Cível que lhe é proposta por LEANDRO FONSECA BARBOSA, bem como para no prazo 
de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-
se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: LEANDRO FONSECA BARBOSA. 
REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (PORTAL WALMART BRASIL), START MAGAZINE COMERCIO, 
SMART CLUB E-COMMERCE EIRELI e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA AÇÃO: 
Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0020017-51.2019.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu 
, técnica judiciária que digitei e subscrevi. JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0011387-35.2021.8.27.2722   
Chave do Processo nº 675848458421 
Denunciado: WISLEY SILVA LIMA 
Vítimas: B.O.X. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move em desfavor de  WISLEY SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, 
inscrito no CPF sob nº 736.533.651-04, filho de Neuza Maria da Silva Lima,  atualmente em local incerto e não sabido,  como 
incurso nos crimes definidos no artigo 18 e seguintes da  Lei 11340/2006, ficando o acusado, acima qualificado da decisão 
proferida cujo segue transcrito o dispositivo: DISPOSITIVO - Ante o exposto, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a, 
b e c", IV e V, da Lei 11.340/2006, determino, pelo prazo de 01 (um) ano: 1) O afastamento do suposto autor dos fatos do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida. (art. 22, inciso II, Lei 11.3402006); 2) Proibição do suposto agressor de se 
aproximar da ofendida, de sua família e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros. (art. 22, inciso III, "a" Lei 
11.3402006); 3) Proibição do suposto agressorde manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de 
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comunicação. (art. 22, inciso III, "b" Lei 11.3402006); 4) Proibição do suposto agressor de frequentar a residência da vítima e seu 
local de serviço. (art. 22, inciso III, "c" Lei 11.3402006); 5) Com fundamento no artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando 
garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, requisito auxilio da força policial, devendo o Sr. Oficial de Justiça e os 
policiais agirem com as cautelas necessárias, visando o cumprimento da medida de forma pacífica; 6) No cumprimento do 
mandado o Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam apenas de medidas 
assecuratórias protetivas, informando-lhe que poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, 
podendo a exposição dos seus motivos implicar na alteração da presente decisão, de forma que a sua atividade sensata, será 
muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 
poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis; 7) Notifique -se o 
ilustre membro do Ministério Público, enviando cópia desta decisão, para adotar, dentre outras, as providências exigidas pelo 
artigo 25 e 26 da Lei 11.340/2006, bem como encaminhe, se necessário, a vítima à Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 
conforme preleciona o art. 18, II e III art. 27 da Lei 11.340/06; 8) Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 
deferimento, por meio desta decisão, do pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 
envie o respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 
11.340/06, c/c art. 10 do Código de Processo Penal; 9) Dê-se ciência à equipe multidisciplinar, para os devidos atendimentos e 
acompanhamentos necessários, conforme disciplina o art. 30 e 31 da Lei 11.340/06, elaborando-se relatório circunstanciado no 
prazo de 10(dez) dias. 10) Intime-se a vítima desta decisão, alertando que caso o suposto agressor transgredir as determinações 
desta decisão deverá comunicar imediatamente a autoridade policial para que tome as medidas cabíveis. 11) Oficie-se 
requisitando a autoridade policial a instauração de inquérito policial, caso ainda não o tenha feito. 12)  ESTA DECISÃO SERVIRÁ 
COMO MANDADO. 13)  Intimem-se. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - EDITAL Nº 4179519 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a)NELSON COELHO FILHO, MM.(ª) Juiz(a) de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação de Inventário de nº 00440680820198272729 em que se 
processam os bens deixados por TERUKO TSONODA e, em razão da informação que o herdeiro reside no Japão há mais de 
quinze anos, determinou-se a presente citação por edital de SILVIO ROBERTO HISATOYO TSUNODA, brasileiro, divorciado, 
soldador, nascido em 15.05.1959, 61 anos, portador do CPF nº 174.316.701-68, RG nº 169.814 SSP/MT, sem endereço 
eletrônico, domiciliado no Japão e que por meio deste edital fica o mesmo CITADO dos termos da presente ação  para, 
querendo, oferecer resposta à presente Ação  no prazo de 15 (quinze) dias.  E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Daniela Fonseca Cavalcante 
França, Escrivão, que digitei.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Técnico Judiciário, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011 . A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 4179519v2 e do código CRC 592f2a4f.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA. Data e Hora: 24/11/2021, às 19:32:44.Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA 
Data e Hora: 7/10/2021, às 15:1:1 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EDITAL Nº 3797781 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, MM(a) Juiz(a) de Direito desta Terceira Vara de Família 
e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de VERONICA PEREIRA NOGUEIRA SANTANA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o 
seguinte: " Ex positis, em consonância com o parecer do Ministério Público retro, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, 
razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de VERÔNICA PEREIRA NOGUEIRA SANTANA e fixo os limites da curatela na 
forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 
13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para 
representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo  755, incisos I e II, e 
§ 1º, do CPC; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, 
clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, a quem caberá zelar pelos interesses da 
interditanda, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo 
Civil nomeio como seu CURADOR a pessoa de LUCIANA MARIA PEREIRA, sem necessidade de prestar contas, não podendo 
dispor dos bens do interditando sem autorização judicial. Com espeque no art. 487, I, do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO 
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com a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e 
na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01  
(uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas e honorários advocatícios ante a 
gratuidade judiciária deferida no evento 4 (CPC, art. 98). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo, 
arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Palmas, 01 de julho de 
2021. Nelson Coelho Filho, Juiz de Direito em Substituição Automática ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Renato 
Gomes Carvalho, digitei.. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 3797781v2 e do código CRC 28eb0a5f.  Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 7/10/2021, às 15:1:1 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - EDITAL Nº 4190888 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direitoda 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos da  Ação de Inventário Nº 00415198820208272729 em que se 
processam os bens do espólio de JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, e que por meio deste edital fica(m) 
CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, 
§1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei. Eu, Renato Gomes Carvalho,  digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa 
nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código erificador 4190888v2 e do código CRC 9956091a. Informações 
adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 26/11/2021, às 16:29:56 
 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - EDITAL Nº 
4338314 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM(a) Juiz(a) de Direito desta Terceira Vara de Família 
e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: 
"SENTENÇA DE MÉRITO: "Trata-se de Ação De Curatela com Pedido de Tutela de Urgência do interditando Pedro Rodrigues de 
Araujo, sendo que em sua petição inicial, a autora aduz ser irmã do interditando e que sua condição de saúde a impede de gerir 
os atos da vida civil. Ao final, requereu a interdição total do requerida, para fim de ser nomeada sua curadora. A liminar fo i 
deferida no evento 04 e em seguimento realizada audiência de interrogatório/entrevista, momento que se constatou que o 
requerido ao possuía condições de responder as perguntas formuladas. A perícia médica, evento 49, conclui que "No caso em 
tela o periciado apresenta dependência de terceiros para cuidados de vida habitual e civil". Em manifestação, o Ministério Público 
pugnou pela procedência do pedido. É o Relatório. Decido. DA FUNDAMENTAÇÃO. O feito comporta julgamento, eis que as 
provas coligidas aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste juízo. Conforme se infere da entrevista, é 
necessária a decretação da curatela em questão de forma total, isto porque o Laudo pericial do evento 49 acusa as doenças 
acometidas do interditando. Portanto, restou comprovado que o interditando não possui discernimento suficiente para realizar 
todos os negócios da vida civil. Por tais fundamentos e observando o melhor interesse do interditando, o pleito da Autora deve 
ser deferido a fim de se decretar a interdição total do requerido e nomeá-la curadora deste, objetivando a representação apenas 
quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negociai" (vide Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais 
como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar, bem como para representá-lo perante as repartições públicas e 
bancos nas questões atinentes aos atos negociais (artigo 755, incisos I e II, e § 1°, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, 
artigo..a1M. 10, e 85, caput e § 1°; artigo 1.775, § 3° do CC) inclusive quanto Gar-b-Ca- SEGREDO DE JUSTIÇA recebimento 
de verbas salariais e previdenciárias. Deste modo, o disposto no artigo 1.768, inciso II, do Código Civil encontra-se devidamente 
observado, eis que a requerente é irmã do interditando e não há qualquer elemento de prova nos autos que desabone a conduta 
daquela. DO DISPOSITIVO. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 
petição inicial com fulcro no artigo 755 do CPC, pelo que decreto a INTERDIÇÃO TOTAL DO REQUERIDO Pedro Rodrigues de 
Araujo, cuja curatela será exercida por Raimunda Costa de Sousa: 1 - Lavre-se o Termo definitivo de curatela total com as 
cautelas de estilo. Por meio do Termo de Curatela fica a autora autorizada a gerir aos atos da vida civil da requerida na forma 
legal pertinente, objetivando a representação apenas quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e 
negociai" (vide Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar,  bem 
como para representá-lo perante as repartições públicas e bancos nas questões atinentes aos atos negociais (artigo 755, incisos 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5105 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022 15 

 

 
 

I e II, e § 10, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 10, e 85, caput e § l'; artigo 1.775, § 30 do CC), não podendo, 
entretanto, vender quaisquer bens móveis ou imóveis porventura pertencentes ao interditando sem prévia autorização legal. 2 - A 
presente Sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoais Naturais bem como publicada no sitio eletrônico do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 
(uma) vez na imprensa local e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõem o §  30 
do art. 755 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com a resolução do mérito. Sem custas e sem honorários em razão da gratuidade judiciária deferida. Intime-se a 
douta Defensora Pública da presente Sentença e a curadora especial . Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
baixas devidas. Sentença publicada em audiência." Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz que se lavrasse a presente Ata 
que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Eu, Geovanna Feitosa de Carvalho, estagiária, que a 
digitei". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de 
Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste 
Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu,Renato Gomes Carvalho. Digitei. Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4338314v2 e do código 
CRC 1b1af3ec. Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA. Data e Hora: 
14/12/2021, às 15:25:40 
 

Juizado especial cível e criminal - taquaralto 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Rubem Ribeiro de Carvalho, MM. Juiz de Direito deste 4º Juizado Especial 
Cível Comarca de Palmas/TO, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita por 
este Juízo a Ação Penal supramencionada, em que figura, como autor(a), o MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA REIS e, como 
réu GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, Fundação com personalidade jurídica de direito privado, com sede situada à SHC AOS 
02/08, Lote 05, Torre B, Terraço Shoping, Brasília/DF, Cep. 70660-900, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.658.432/0001-82, e, diante 
da impossibilidade de intimá-lo(a) pessoalmente, porquanto não cadastrado no sistema eproc do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, promove a sua INTIMAÇÃO da sentença prolatada nos presentes autos, por meio dos seus advogados 
constituídos: Gabriel Albanese Diniz de Araujo, inscrito na OAB/DF sob o n. 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, inscrito na 
OAB/DF sob o n. 24.923,  consoante transcrição a seguir: "SENTENÇA: "Relatório dispensado, conforme permissivo constante 
do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Inexiste questão prévia a ser sopesada, razão pela qual adentro ao mérito. Em suma, aduz 
a autora que a ré autorizou a realização de duas cirurgias, sendo elas a de diástase dos retos abdominais e dermolipectomia 
para correção do abdômen, contudo, teria efetuado o pagamento parcial dos procedimentos. A análise do acervo fático-
probatório acena à improcedência do pedido inaugural. Com a oferta da contestação, restou comprovado nos autos que, em 
verdade, os procedimento cirúrgicos autorizados pela ré foram devidamente pagos, conforme confessa a autora em sede de 
réplica. Os pagamentos particulares realizados pela requerente dizem respeito a cirurgia de lipoaspiração, realizada em conjunto 
com os procedimentos acima, sendo que esta não se submete à cobertura do plano contratado pela autora por se tratar de 
cirurgia estética. Em que pese a autora suscitar que, inevitavelmente, a lipoaspiração deveria ter sido realizada, não há indicação 
médica neste sentido, prova disto é que não houve sequer requerimento administrativo para análise da ré acerca do 
procedimento. Dessa forma, ao realizar procedimento não previsto na cobertura da ré, a requerente assumiu o dever de pagar 
pelo serviço, não podendo, posteriormente, exigir da requerida obrigação que não lhe pertencia. A parte autora veicula ainda 
pedido atinente à indenização por dano moral, porém, a ausência de ato ilícito aponta para a não ocorrência de dano 
extrapatrimonial imputável à ré, à míngua de elementos que sugiram afronta à dignidade da parte autora. Por todo o 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ou verbas honorárias (artigo 55 da Lei 9.099/95). Operado o 
trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Palmas, data certificada pelo sistema (14/12/2021). Rubem Ribeiro de Carvalho, 
Juiz de Direito". Da sentença, caso queira, poderá interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 
9.099/1995. Para conhecimento de todos e do referido réu, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume e 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Palmas/TO, 10 de Janeiro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Rubem Ribeiro de Carvalho, MM. Juiz de Direito deste 4º Juizado Especial Cível 
da Comarca de Palmas/TO, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita por este 
Juízo a Ação Penal supramencionada, em que figura, como autor(a), TAMYRES JARDER SOUSA DE CARVALHO e, como réu 
MAIS FORMATURA - CG NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 13.051.052/0001-39, 
com sede a Av. Rômulo Maiorana, n°: 520, CEP 66.8093-05, Marco, Belém/PA e, diante da impossibilidade de intimá-
lo(a) pessoalmente, porquanto o seu Advogado não ser inscrito no sistema eproc, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
promove a sua INTIMAÇÃO da sentença prolatada nos presentes autos, por meio do Doutor LARS DANIEL SILVA ANDERSEN 
TRINDADE, OAB/PA: 19.501, com endereço profissional situado à Av. Gov. José Malcher, nº: 168, Sala 505, Nazaré – Belém – 
PA 66040-281. consoante transcrição a seguir: "SENTENÇA: “Relatório dispensado, conforme permissivo constante do art. 
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38, caput, da Lei 9.099/95. Inexiste questão prévia a ser sopesada, razão pela qual adentro ao mérito. Em apertada síntese, 
cinge-se a demanda acerca de falha na prestação de serviço de contrato de fotos e vídeos de formatura em ensino superior. A 
análise do acervo probatório, por sua vez, acena à procedência parcial. Revela os autos a ausência de provas acerca da 
legitimidade da transação, sendo que incumbe à parte ré demonstrar eventual culpa de terceiro, do consumidor ou fato extintivo, 
impeditivo ou modificativo do direito do demandante (art. 373, inc. II, do CPC), o que não ocorreu. Com efeito, a parte ré de tém 
(ou deveria deter) todos os documentos que comprovassem que houve a devida prestação do serviço nos moldes contratados 
(evento n. 1, CONTR4), contudo não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar o correto cumprimento do acordado. 
Por sua vez, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito ao trazer aos autos como 
informante o Sr. Clésio, tendo sido este formando da mesma turma que a autora e corroborando com a versão autoral. No mais, 
atribuir à parte autora a produção da referida prova seria obrigá-la a produzir prova negativa, com o que não se coaduna ao 
sistema legal vigente. Não obstante, o risco do empreendimento impõe à requerida suportar o encargo de fortuitos internos, 
sendo irrelevante a existência ou não de culpa por força da responsabilidade civil objetiva. Resta, portanto, saber se há dano a 
ser compensado. O dever de indenizar, sob o crivo da responsabilidade objetiva, requer a presença dos seguintes requisitos: 
conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Em que pese a excepcionalidade da reparação por danos 
extrapatrimoniais decorrentes de vício do serviço, entendo que restou demonstrado que a omissão praticada pela requerida em 
não promover a devida solução para o caso, como prevê a Lei, causou constrangimentos à parte autora que superam o mero 
dissabor. Por certo, no presente caso, o contrato fora firmado para cobertura de evento importante na vida da autora, sendo que 
a ré, em claro descumprimento ao acordado, além de ter efetivado uma má prestação do serviço, não disponibilizou as fotos 
para que pudessem ser escolhidas pela autora. Dadas as circunstâncias concluo que houve ofensa a bem moral da parte autora, 
uma vez que a recalcitrância e inércia do fornecedor a expôs a situação desgastante, geradora de abalo emocional, insegurança 
e apreensão que suplantam o mero aborrecimento e inadimplemento contratual. É recomendável, na fixação da compensação, 
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao nível social e econômico das partes, à lesividade da 
conduta e aos seus efeitos, orientando-se o magistrado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor 
pleiteado mostra-se exorbitante às circunstâncias. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
autoral para determinar que a ré disponibilize o acervo de fotos referente ao contrato discutido nos autos no prazo de 5 dias, sob 
pena de multa diária de 200,00, com limitação inicial a 30 dias e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de  
compensação por dano moral, a ser monetariamente corrigido do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês a contar da citação. Por fim, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes alinhavados pelo artigo 487,  
inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). 
Requerendo a parte interessada o cumprimento de sentença mediante observação dos requisitos do art. 524 do CPC, com a 
discriminação do valor principal e honorários advocatícios, intime-se a parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetue o pagamento da condenação, sob pena da multa prevista no art. 523 do CPC (Enunciado n.º 15 das Turmas Recursais do 
Tocantins), bem como quite as custas judiciais caso tenha sido condenado em sede recursal (e não recolhido anteriormente). 
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, embargos à execução (art. 52, 
inc. IX, da Lei 9099/95).Não efetuado o pagamento, se a parte autora for assistida por advogado particular deverá ser intimada 
para apresentar novo memorial de cálculo com a inclusão da multa de 10%, a teor do mencionado art. 524 do CPC, não 
incidindo os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, por haver isenção de tal verba em 1º grau de jurisdição, 
consoante art. 55 da Lei 9.099/95. Não havendo referida assistência ou sendo prestada pela Defensoria Pública, encaminhe-se à 
contadoria para atualização do débito, também com a inclusão da multa. Em seguida, conclusos para tentativa de bloqueio 
eletrônico. Ocorrendo o depósito judicial da quantia, exclusivamente na Caixa Econômica Federal, expeça(m)-se o(s) alvará(s) 
judicial(is) eletrônico(s) do(s) valor(es) principal e honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais, se houver. Para tanto, 
a parte interessada deverá indicar nos autos os dados bancários para transferência, observando-se a Portaria TJTO nº 642, de 3 
de abril de 2018. Com o pagamento integral, sejam conclusos para extinção. Certificado o trânsito em julgado e não existindo 
manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema 
(14/12/2021). Rubem Ribeiro de Carvalho, Juiz de Direito. Da sentença, caso queira, poderá interpor recurso, no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/1995. Para conhecimento de todos e do referido réu, expediu-se o presente 
edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. Palmas/TO, 10 de Janeiro de 2022. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00278362320168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado : MELQUISEDEC MAGALHÃES AIRES - CNPJ/CPF nº 32303165172 : 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00286861420158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AMARILDO PEREIRA DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 30218341830: 
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho 
– Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00302658920188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MAYARA DE OLIVEIRA NEGRY- CNPJ/CPF nº 02178112137: 
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho 
– Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50093134820118272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WARLEN CASSIO DA SILVA DIAS- CNPJ/CPF nº 40226271153: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00345515220148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA- 
CNPJ/CPF nº 26936815000170: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de janeiro de 
2022. (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 executado: FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 333.445.073-20, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00554985420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190035429, inscrita em 
28/08/2018, referente à COSIP; 20190035430, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU- REV; 20190035436, inscrita em 
24/05/2019, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.252,80 (Dois Mil e 
Duzentos e Cinquenta e Dois 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, 10 de 
janeiro 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: PAULO DIVINO CABRAL, CPF/CNPJ: 389.101.791-04, por estar 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00469129120208272729, 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).  20200001964, inscrita em 
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001965, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001966, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001967, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.603,80 (Seis Mil e Seiscentos e Três 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, 10 de janeiro 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: MUNICIPAL ASSESSORIA PÚBLICA LTDA. CNPJ/CPF: 
08.264.373/0001-81, 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 00457116420208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20200002462, inscrita em 23/01/2020, referente à ISS-SN, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 33.177,59 (Trinta e Três Mil e Cento e Setenta e Sete 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 forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de janeiro 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: ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO BATISTA FILHO. CNPJ/CPF: 
821.254.811-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00454596120208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20200002320, inscrita em 28/08/2018, referente à IPTU REV; 20200002321, inscrita em 24/01/2020, referente à IPTU, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.479,69 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove 
Reais e Sessenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 11 de 
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CURATELA 
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, Meritíssimo Juiz de Direito  desta desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma 
da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada 
a INTERDIÇÃO de RAFAEL SOARES PEREIRA, “INCAPAZ”, brasileiro, solteiro, portador da CI/RG n. 1.087.677, SSP/TO, e 
CPF nº 045.663.461-45, residente e domiciliado no assentamento rural “Progresso”, Ponte Alta do Tocantins/TO., portadora de 
Retardo Mental Grave, incapaz de reger sua própria vida sendo-lhe nomeado CURADOR o Senhor MARCIANO SOARES 
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BARBOSA, brasileiro, convive em União Estável, lavrador, CI/RG nº 937.102 SSP/TO. e CPF. nº 025;175.181-30, residente e 
domiciliado no Assentamento Rural “Progresso”, município de Ponte Alta do Tocantins–TO., nos autos nº 0002245-
96.2020.8.27.2736 de CURATELA. A Curatela é por tempo indeterminado, e tem a finalidade de reger o interditando em todos 
os atos de sua vida civil. De Conformidade com a sentença do seguinte teor. Parte dispositiva: " Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado na peça vestibular para DECLARAR a interdição de Rafael Soares Pereira, nomeando-
lhe CURADOR, seu tio, Marciano Soares Barbosa, para representá-lo em todos os atos da vida civil. Lavre-se, desde logo, 
termo de compromisso e intime-se a curadora para assiná-lo (Art. 759 do CPC). Cumpra-se o disposto no artigo 755, parágrafo 
3º do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade das custas, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária. 
Sem honorários. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades 
legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 03 de Dezembro de 2021. ". E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado por 03 (três) vezes 
no Diário da Justiça do Estado com intervalo de 10 (dez) dia, e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 13/12/2021. Eu, _____Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 4262959 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum n° 00041933620218272737-
 chave: 600228033121, requerida pela ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de GEDEON 
CARDOSO DE SOUZA. Por este meio a INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, para que tomem conhecimento da 
presente demanda e sobre o acordo, conforme sentença proferida nos autos, que declara de utilidade pública em favor da 
ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., para constituir a servidão de passagem sobre as faixas de terras 
descritas na inicial e no termo de acordo, ref. aos imóveis de propriedade do requerido GEDEON CARDOSO DE SOUZA, 
registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Monte do Carmo-TO, necessárias à passagem da Linha de Transmissão em 
230 KV DIANOPOLIS II – PALMAS CHAPADA, nas matrículas n.º 516 – Lote n.º 07 (sete), do Loteamento denominado 
Monte do Carmo, Gleba 1 – 4ª Etapa, com: 36.40.00ha cultura de 2ª classe, 84.80.00ha de cerrado de 2ª classe, e 
64.3374ha. de campo 2ª classe, somando a área de terras 185.53.74 ha. situada no município de Monte do Carmo, deste 
Estado e matrícula nº M-345 – Lote  nº 19 do Loteamento denominado Monte do Carmo, Gleba 1 – 4ª Etapa, com: 
47.20.00ha, cultura de 2ª classe, 55.20.00ha de cerrado de 2ª classe, e 64.88.44ha. de campo 2ª classe, somando a área de 
terras 167.28.44 ha. situada no município de Monte do Carmo, deste Estado, conforme descrito  e delimitado na planta e 
memorial descritivo do evento 1.  E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei.  Porto Nacional, 03 de dezembro de 2021. Eu, Dênis Maria S. 
C. Rocha, Técnica Judiciária, digitei. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 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 4262959v2 e do código CRC 0ace53c1. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ALVORADA 

1ª Escrivania Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001305-73.2019.8.27.2702/TO 
AUTOR: ADEMIR APARECIDO CAMILLI 
RÉU: MARCOS JESUS DOMINGUES 
  

EDITAL Nº 4258149 
  
Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
CITA o(s) executado(s) MARCOS JESUS DOMINGUES, portador do CIRG 24.771.911-0-SSP/SP, e CPF sob nº 138.960.836-00, 
atualmente com endereço incerto e não sabido de que tramita perante esta Serventia Cível a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL n. 0001305- 73.2019.8.27.2702, que lhe move ADEMIR APARECIDO CAMILLI, por todo 
contéudo da ação supra, para caso queira no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do art. 257, II, CPC/15. Ficando ciente que transcorrido prazo e não 
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ofertada resposta, será nomeando-o a Defensoria Pública, para na condição de curador especial apresentar embargos à 
execução. 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 03/12/2021 Eu (Thâmara Figueira Almeida), Servidora Cedida, digitei e 
conferi. 
Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, 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 
4258149v4 e do código CRC 63685a84. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES 
Data e Hora: 3/12/2021, às 15:3:31 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 2, de 11 de janeiro 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 21.0.000028529-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 10 de janeiro de 2022, Osmar Junior Marques Martins, do cargo de provimento em 
comissão de Secretário do Juízo, com lotação na Comarca de Ananás. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 58/2022, de 10 de janeiro de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcello Rodrigues de Ataides, matrícula nº 22771, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 20, de 11 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 25-A da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como 
o contido no processo SEI nº 21.0.000001297-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Arlenicleyce Ayres da Silva, Analista Judiciária, para exercer a função de Assistente Administrativa e 
Judicial - FC-2, na Secretaria do Tribunal Pleno, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 170, de 28 de janeiro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 21, de 11 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 25-A da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como 
o contido no processo SEI nº 21.0.000001297-9, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar a servidora Marcela Santa Cruz Melo, Técnica Judiciária, para exercer a função de Chefe de Análise, Controle e 
Acompanhamento de Processos - FC-3, na Secretaria do Tribunal Pleno, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 175, de 28 de janeiro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 6/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 10 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal  
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000031043-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e a necessidade de realização de inventário geral de regularização 
dos bens, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores abaixo para comporem a Comissão de Inventário e Avaliação dos bens descritos nos autos, 
pertencentes ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
I - Luciano do Santos Ramiro - matrícula: 352416; 
II - Robson Andrade Venceslau - matrícula: 352785; 
III - Moredson  Mendanha de Abreu Almas  - matrícula: 352416; 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 3051/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de dezembro de 2021 
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 387/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000018894-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Atena Comércio de Móveis - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de mobiliários para as Salas de Depoimento Especial das Comarcas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, como gestor do contrato nº. 387/2021, 
e a servidora Carolina Valoes das Neve, matrícula nº 250265, 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. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 
Portaria Nº 3052/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de dezembro de 2021 
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 387/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000018894-5, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Atena Comércio de Móveis -
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 EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários para as Salas de 
Depoimento Especial das Comarcas 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: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFR / DIVARQ Juarez Lopes Marinho 353163 

DINFR Carolina Valoes das Neve 250265 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva   263644 

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

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 
Portaria Nº 3055/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de dezembro de 2021 
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 389/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000018894-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brtop Indústria e Comércio de Móveis - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de mobiliários para o Auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, como gestor do contrato nº. 389/2021, 
e a servidora Carolina Valoes das Neve, matrícula nº 250265, 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. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 
Portaria Nº 3056/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de dezembro de 2021 
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 389/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000018894-5, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Brtop Indústria e Comércio de 
Móveis - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários para o Auditório do 
Tribunal de Justiça 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: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFR / DIVARQ Juarez Lopes Marinho 353163 

DINFR Carolina Valoes das Neve 250265 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva   263644 

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

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000030416-3 
CONTRATO Nº 386/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: J. Câmara & Irmãos S/A 
OBJETO: Contratação de empresa jornalística (jornal escrito - JORNAL DAQUI) visando à publicação dos atos administrativos 
relacionados aos procedimentos licitatórios que serão realizados no exercício de 2022. 
VALOR: O valor global estimado do presente Instrumento, para o exercício de 2022, é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos para custear as despesas com a execução do objeto desta contratação constam no Orçamento do CONTRATANTE 
para o exercício de 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000010648-5 
CONTRATO Nº 390/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Credilink Informações de Crédito – Ltda 
OBJETO: Contratação do serviço de acesso a informações cadastrais de base de dados enriquecida - Plataforma Credilink: 
Confirme-Online, com vistas a auxiliar nos mandados de citações e intimações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência de 12 (doze) meses, prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, consoante art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 235/2021 
PROCESSO 21.0.000016729-8 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Jânia Gomes Aquino 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Jânia Gomes Aquino, da prestação de serviços 
na especialidade de pedagogia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Arraias e Cidade de Arraias, com fulcro na alínea "c", da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 235/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 151/2021 
PROCESSO 20.0.000012557-2 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Bruna Ferreira da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, Bruna Ferreira da Silva, da prestação de serviços de 
Conciliador e Mediador, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula Oitava do Termo de 
Credenciamento nº 151/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1/2022 
PROCESSO 21.0.000031570-0 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Fundacao Unirg 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Cooperação proporcionar estágio obrigatório não remunerado aos acadêmicos 
regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos superiores ministrados pela Unirg. 
VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 5/2022, de 10 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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, do servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 11/01/2022 a 14/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104816; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 11/01/2022 à 14/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 6/2022, de 10 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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, do servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 17/01/2022 a 21/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104817; 
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 

84643 ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 17/01/2022 à 21/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 55/2022, de 10 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARIO BONFIM LIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº 97728, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 06 a 20/01/2022, a partir de 10/01/2022 até 20/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10 a 20/01/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 56/2022, de 10 de janeiro 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 VINICIUS TEIXEIRA DE SIQUEIRA, matrícula nº 352853, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 20/11 a 19/12/2023, 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 57/2022, de 10 de janeiro 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 LUDMILLA SILVA ALMEIDA, matrícula nº 352096, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 20/11 a 19/12/2023, 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 59/2022, de 10 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, matrícula nº 228841, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 10 a 24/01/2022, a partir de 10/01/2022 até 24/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 15 a 29/11/2022, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 60/2022, de 10 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPOEMA, 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 RAIRIS DE MORAIS BASTOS, matrícula nº 161557, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 10 a 24/01/2022, a partir de 10/01/2022 até 16/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 25 a 31/01/2022, em razão de usufruto de férias em choque com outro servidor.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jordan Jardim 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 61/2022, de 11 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 ANDREZZA CRISTINE MARTINS DA SILVA, matrícula nº 353433, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 10 a 24/01/2022, a partir de 10/01/2022 até 24/01/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Renata Do Nascimento E Silva 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 7/2022, de 11 de janeiro 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104854 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LEIDE SOCORRO MONTEIRO VAS, matrícula nº 242165, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período 
de 11/01/2022 a 17/01/2022, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 62/2022, de 11 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora SIMONNY REGIA DIAS ALVES , matrícula nº 354372, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2022, a partir de 11/01/2022 até 11/01/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 01/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 63/2022, de 11 de janeiro 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 CLEIDE LEITE DE SOUSA DOS ANJOS, matrícula nº 105863, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 8/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 1 º 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, do servidor PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, matrícula nº 95146, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 10/01/2022 a 24/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104861; 
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 

353950 AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 10/01/2022 à 24/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 9/2022, de 11 de janeiro de 2022 
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o  
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do 
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor SEBASTIÂO DIAS DOS SANTOS, matrícula nº 138450, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 09/12/2021 a 07/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104860; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

181353 
ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE 

AGUIAR 
ESTATUTÁRIO 

PORTEIRO DE 
AUDITÓRIO 

09/12/2021 à 
07/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 10/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104862 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MAICON DENER FERNANDES, matrícula nº 354475, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo efetivo vago de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 11/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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, do servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, 
ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 10/01/2022 a 14/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104864; 
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 

184638 GLÊNNIA RÚBIA DE OLIVEIRA GUEDES RAMALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/01/2022 à 14/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 12/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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, do servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, 
ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 17/01/2022 a 21/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104865; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

184638 GLÊNNIA RÚBIA DE OLIVEIRA GUEDES RAMALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 17/01/2022 à 21/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 13/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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, do servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, 
ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 24/01/2022 a 28/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104866; 
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 

184638 GLÊNNIA RÚBIA DE OLIVEIRA GUEDES RAMALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 24/01/2022 à 28/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 14/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104867 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor RENIVAL SILVA, matrícula nº 141761, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARRAIAS no período de 10/01/2022 a 
31/12/2022, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 15/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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, do servidor JOSE RIBAMAR ALVES MESQUITA, matrícula nº 19656, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 25/01/2022 a 28/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104871; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

357939 GLEISSON DA SILVA FERREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 25/01/2022 à 28/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 16/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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, do servidor JOSE RIBAMAR ALVES MESQUITA, matrícula nº 19656, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 10/01/2022 a 24/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104872; 
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 

357939 GLEISSON DA SILVA FERREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 10/01/2022 à 24/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 64/2022, de 11 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA CRISTIANE LIMA RIBEIRO, matrícula nº 353050, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/01 a 09/02/2022, a partir de 11/01/2022 até 09/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 65/2022, de 11 de janeiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLAÚDIA BRITO BATISTA, matrícula nº 353258, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 11/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03/04 a 01/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 
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