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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 
00107665720198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOSÉ NETO RIBEIRO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, 
servente, nascido em 31/10/1973, natural de Ananás/TO, filho de Luiz Alves dos Santos e Maria Ribeiro de Sousa,  sendo o 
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe 
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigr afe 
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei 
n°. 8.072/90 ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para 
que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, 
e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. 
Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
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 Ação de Substituição de Curador, 
Processo nº 0024346-57.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, brasileira, casada, do lar, inscrita 
no RG sob o nº 788.220, 2ª Via, SSP/TO e CPF/MF sob o nº 052.119.951-47, residente na Rua Branca, s/n, Quadra 21, Lote 42, 
Setor Vila Azul, Araguaína/TO, em face de ANA PAULA DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no RG sob o 
nº 789.220, SSP/TO e CPF/MF sob o nº 024.056.261-52, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com Transtorno 
Mental (CID 10 F 99) e Retardo Mental Grave (CID 10 F 72). Pela Juíza, no evento 50, foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e nomeio MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA como curadora de sua irmã ANA PAULA DA 
SILVA LIMA, em substituição à anteriormente nomeada. A curadora nomeada deverá ser intimada para prestar compromisso 
legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica a curadora dispensada de especialização de hipoteca, porém deverá 
prestar contas da administração do encargo e disposição de bens deverá pleitear judicialmente. EXPEÇA-SE ofício para a devida 
alteração no Cartório de Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento da interditada (art. 755, 
§3º, CPC/15). Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza 
pertencentes à interditada, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados 
exclusivamente no bem-estar dela. LAVRE-SE o respectivo termo. Ratifico a gratuidade judiciária (evento 4). Sem custas. 
Declaro EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 
os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o 
presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
no dia 18/01/2022. Eu, João Victor Oliveira, estagiário do Judiciário que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL de Citação com prazo de 30 dias Nº 4506855 
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): FRANCISCO NUNES DE BRITO - CPF/CNPJ n°: 320.965.341-00, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5008051-64.2013.8.27.2706, 
que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.124,53 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três 
centavos), representada pela CDA n° J-261/2012, datada de 16/08/2012, 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 
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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 proferido 
despacho no evento n° 121  a seguir transcrito: "Promova a citação do executado, FRANCISCO NUNES DE BRITO, por meio de 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 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 26 dias do mês de 
janeiro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL de Citação com prazo de 30 dias Nº 4506258 
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): NADIR DA SILVA REIS DE SOUSA, pessoa física subscrita sob o - CPF n°: 809.956.671-87, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0027475-36.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.783,40 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20200051422, datada de 30/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
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 adver tida 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 proferido despacho no evento n° 22  a seguir 
transcrito: " Promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 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 26 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 4517914 
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): RENY ALMEIDA BARBOSA - CPF n°: 038.013.876-07, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5015224-42.2013.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 14.973,39 
(quatorze mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), representada pela CDA n° 082/2008, datada de 
27/09/2013, 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: "Proceda com a busca por 
endereço(s) do executado RENY ALMEIDA BARBOSA no sistema RENAJUD/ INFOJUD e INFOSEG. Encontrado(s) 
endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; Tendo 
sido citado o executado e não havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
impulsione o feito; Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso 
encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 
105, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL do executado RENY ALMEIDA BARBOSA, com prazo de 30 (trinta) dias, com 
posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos;" 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 27 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, IZAMARA 
SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022196-35.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  594108739421 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JULIA ALVES DA ROCHA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
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exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste  feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO, 27 de janeiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021820-49.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  782099805421 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JAIR SILVA ARANTES 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO, 27 de janeiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021596-14.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  984153477421 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: RAYMUNDO PEREIRA MORAIS 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO, 27 de janeiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 146/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 27 de janeiro de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
28/1/2022 à 04/2/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
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I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Kilber Correia Lopes, juiz de direito, titular do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 28/1/2022 às 11h59 do dia 04/2/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Edileusa Silva de Sousa, Técnico Judiciário, lotado(a) no 2° Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Jânio Moreira Freitas, telefone (63)98419-9629, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês 
de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (28/1/2022). 

 
FABIANO RIBEIRO 

Juiz de direito - Diretor do Foro 
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AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, 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 se 
processam os autos da Ação Divórcio Litigioso (processo nº 0005820-30.2019.8.27.2710), tendo como Requerente Raimunda 
Goreth do Nascimento Alves,  e como requerido Jose Alves Paz. Sendo o presente para INTIMAR a Requerente RAIMUNDA 
GORETH DO NASCIMENTO ALVES, brasileira, casada, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar regular 
andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, informando se ainda tem 
interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para que ninguém  alegue 
ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum 
local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 25/01/2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, 
(Servidora de Secretaria), que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, 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 se 
processam os autos da Ação de Divórcio Litigioso (Processo nº 0001820-84.2019.8.27.2710, Chave Processo 
nº 219146168319), tendo como requerente Teresinha de Almeida Fernandes e como parte requerido Antonio Barroso 
Fernandes. Sendo o presente para  CITAR o requerido ANTONIO BARROSO FERNANDES, brasileiro, casado, as demais 
qualificações ignoradas, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido,  para oferecer contestação, por petição, no prazo 
de 15 dias, contados na forma do art. 335, do CPC, sob pena de nomeação de curador especial e prosseguimento do feito (CPC, 
257, IV). E para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 26 de janeiro de 
2022. Eu, Ivoneide Pereira da Silva, Servidora de Secretaria, que digitei.EFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL COLETIVO DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, 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 foi 
declaradas as INTERDIÇÕES DOS SENHOR(A)S ABAIXO RELACIONADOS, portadores de deficiência mental, incapazes de 
reger sua própria vida, sendo-lhes nomeados CURADORES os(as) Senhores(as) conforme relação abaixo, respectivamente, 
AÇÕES DE INTERDIÇÃO e CURATELA. 
RELAÇÃO DE CURATELADOS E CURADORES: 

  
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 06 dias do mês de 
dezembro de 2021. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei.JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

PROCESSO CURADOR INTERDITADO CPF 

 0004908-67.2018.8.27.2710 JOSEMARIA DA SILVA CONCEICAO WAGNO DA SILVA CONCEICAO 036.739.291-78 

0000339-62.2014.8.27.2710 DAMIÃO DOS SANTOS E SILVA MARIA DO AMPARO SANTOS DA SILVA 034.432.551-24 

5001385-69.2012.8.27.2710  ALDA PEREIRA CASTRO FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO 904.041.731-87 

0006091-05.2020.8.27.2710  VANDEGLAUCIA SOARES DE MELO LOURIVAL SOARES TORRES 910.194.601-30 

5001382-17.2012.8.27.2710 
   

MANOEL SARAIVA DA CONCEIÇÃO JOSÉ CARLOS SARAIVA DA 
CONCEIÇÃO 

018.265.531-85 
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COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
Autos nº: 50033669020138272713 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 924.15-22 
 Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 10 de março de 2022, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 10 de março de 2022, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5003366-90.2013.8.27.2713 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADOS: AGROBOI VETERINÁRIA EIRELI, ANTONIO JOSE MOREIRA 
JUNIOR e LAUDIVINO ANANIAS MOREIRA BEM 1 : 1 (um) Veículo Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS (nacional), cor 
vermelha, ano de fabricação: 2011, ano modelo: 2012, placa MWW 1588, combustível gasolina, CHASSI 9C2JC4110CR451490 
(Normal), OBS: veículo encontra-se em bom estado de funcionamento e conservação. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 5.200,00 
(cinco mil e duzentos reais). FIEL DEPOSITÁRIO: Nomeada como Fiel Depositária a Srª Eliane Moreira de Sousa Figueiredo. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: Acostado no evento 127, conforme extrato emitido em 06/01/2022, perfaz o montante de 
R$ 10.092,68 (dez mil, noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).* Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO 
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A 
comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. Só será devida a comissão do leiloeiro 
no caso de efetiva arrematação do bem penhorado, sendo que, ocorrendo o cancelamento do leilão, por decisão judicial ou em 
razão de transação ou remissão feita pelas partes nos autos, garante-se ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente “as quantias 
que tiver desembolsado com anúncios guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os 
documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder 
algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso” (Decreto n. 21.981/32, art.  40). FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por  escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção 
monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. 
Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao 
Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe 
ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concursode penhora com 
credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de 
residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de 
proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não 
sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 
ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 
ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação 
desteedital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na 
data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o 
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de 
Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo 
segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre 
no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do 
Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE 
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ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos 
leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site 
da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber 
propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os 
bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão 
informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendoque tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 
130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente 
promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O 
arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 
(dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de 
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de ProcessoCivil,  
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. 
VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o 
valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu 
fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente 
prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do 
CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com 
o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) 
e, ainda, após o decurso de todos os prazoslegais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
- ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus 
registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência 
de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será 
a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em 
favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de 
seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor fica rão 
intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a 
intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele 
que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio  de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, 
sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV -Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, 
será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro 
lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. DA 
ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
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do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do 
arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas 
no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - 
mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a 
serrecolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que 
ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão se r 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NO DETRAN – TO: • PLACA MWW1588: Total de débitos R$ 795,82 (setecentos e 
noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), atualizado em 17/12/2021, correspondente à debitos de Licenciamento anuais 
de 2016 a 2021, seguro DPVAT de 2019 e 2020, e débitos de IPVA referente aos lançamentos de 2016 à 2021. OBS.: 
*HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS 
E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O 
ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADOS: AGROBOI VETERINÁRIA EIRELI, através de seu Procurador devidamente constituídos 
nos autos Dr.(a)(s): ERICA JACKELINE MAIONE MOREIRA OAB/TO004561, ANTONIO JOSE MOREIRA JUNIOR e 
LAUDIVINO ANANIAS MOREIRA, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais 
coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 
fins de moradiaou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
sepor ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer  
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: ESTADO DO 
TOCANTINS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA 
ARAGÃO ELVAS PG 8786640, e para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado doTocantins. Colinas do Tocantins/TO, 27 de janeiro de 2022. 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0003216-53.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: GILMAR DE SOUSA DA SILVA O Dr JOSÉ 
CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito 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 GILMAR SOUSA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 22/10/1986 em Itaituba/PA, filho de Maria da Conceição de Souza 
Silva, portador CPF nº 018.914.831-45 e RG nº 817.530 SSP/PA, residente e domiciliado na rua Santa Luzia, nº 22, Barra da 
Corda/MA, nos autos de ação penal nº 0003216-53.2020.8.27.2713, 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 
27 de janeiro de 2022. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
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GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0003053-15.2021.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 147,caput, do Código 
Penal, com implicações da Lei 11.340/2006. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Denunciado: ROGERIO JUNIOR RIBEIRO LIMA, ROGÉRIO JUNIOR RIBEIRO LIMA, brasileiro, Natural de Colinas-TO, nascido 
aos 05.09.1986, filho de Daucirene Ribeiro Lima, residente na Rua Jaime Camara, zona Rural, trabalha no Posto Carreteiro, 
Presidente Kenedy-TO, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, aos 27/01/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura abaixo do Magistrado Doutor Fabio Costa Gonzaga, que mandou expedir o presente.  
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4493686 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº , Ação de Cobrança que lhe move JARLISSON ALVES GAMA, 
inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 0000823-94.2021.8.27.2722/TO, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem 
como para, no prazo de 20 dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título de 
execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, ficando isentos de custas e honorários advocatícios em 
caso de cumprimento. OBJETO: 2298. VALOR DA CAUSA de R$ 50.000,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 25 de Janeiro 2021. 
Eu, GUILHERME DIAS SILVA, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0008904-32.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado JOSE MELQUIDES ALVES, brasileiro, nascido em 01º de janeiro de 1.963, natural de Silvanópolis-TO, filho de 
Francisca Melquiades de Souza e Abelino Alves de Oliveira, portador do RG nº 1.582.854 SSP/TO e CPF nº 716.461.471-
70, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03. E, como 
não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de 
pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 24/01/2022. Eu, Luciana Barros Acacio Noleto, Assistente Administrativo, 
lavrei o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo cor re seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0009908-07.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) FERNANDO AFONSO CARVALHO SILVA, brasileiro, unidoestavelmente, “chapa”, nascido aos 07 de maio de 
1987, natural deFormoso do Araguaia-TO, filho de Zélia Pereira de Carvalho eJoão Afonso Carvalho Silva, inscrito no CPF sob o 
nº:025.795.001-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 14 da 
Lei nº 10.826/03. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem 
condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de dezembro. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente 
Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente. 
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3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 4514296 - COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º 00006437820218272722, de Ação de Monitória requerida 
por LUCAS JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR em face de ADRIANA SOUSA DA SILVA CORREIA, e por este meio CITA o(a) 
requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, pagar a quantia devida ou embargar,  bem como os honorários 
advocatícios fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ciente de que cumprida a obrigação 
ficará isenta de custas, e caso não haja o pagamento, nem o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela 
autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo 
será através da Chave n.º 216044109321, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 27 de janeiro de 2022. Eu, SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 4516411 - COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00032422420208272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS em face de URSAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, e 
por este meio CITA o requerido URSÃO TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ 12.676.028/0001-22, na pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto ou não sabido, com 
fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados 
pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao 
processo será através da Chave n.º 243561362720, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos janeiro de 2022. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância,  
digitei e subscrevo. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008340.53.2021.827.2722 
Denunciado: Carlos Marinho Lopes Junior 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de CARLOS MARINHO LOPES JÚNIOR, brasileiro, convivente, 
natural de iracema do Tocantins, nascido em 25.05.1992, filho de Carlos Aurélio arinho e de Clea Helena Rodrigues Lopes, CPF 
044.224.441- atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas artigo contravenção penal do artigo 21 do 
Decreto 3688/41 e artigo 47 do Código, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 
(dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente 
suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Eu, Diane 
Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0010229-42.2021.827.2722 
Denunciado: Leandro silva Guimarães 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de LEANDRO SILVA GUIMARÃES, CPF 050.991.951-05, 
brasileiro,solteiro, eletricista, nascido aos 13/11/1990 em Paraíso, filho de Ana Maria de Sousa Silva, atualmente em local 
incerto e não sabido, como incurso nas penas artigo  artigos 121, cabeça, do CP, fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer 
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documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do 
artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos 
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0010690.14.2021.827.2722 
Denunciado: ELIAQUIM PEREIRA CAMARA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ELIAQUIM PEREIRA CÂMARA, brasileiro, solteiro, nascido em 
06.01.1995, filho de Noeme Pereira Camara e de José Camera Piaui Lima, CPF 045.348.0001- atualmente em local incerto e 
não sabido, como incurso nas penas artigo 147, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006, seguindo o rito processual sumário, 
assim como disposto no artigo 394, § 1°, inciso II do Código de Processo Penal,, fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer 
documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do 
artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos 
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0010217.28.2021.827.2722 
Denunciado:RONILDON PEREIRA DE BRITO 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de RONILDO PEREIRA DE BRITO, brasileiro, solteio, serviços 
gerais, ascido aos 06/03/1987 em Gurupi/TO, filho de Luzia Pereira da Luz, RG 144.549 SSPTO, atualmente em local incerto e 
não sabido, como incurso nas penas artigos 121, cabeça, na forma tentada do CP, fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado 
o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 
28 de janeiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna 
Juiz de Direito 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL de Citação de MARIA DE JESUS COSTA SOUSA, com prazo de 15 (quinze) dias, para conhecimento da presente ação 
e para, no mesmo prazo apresentar contestação. Ação de Divórcio n. 0002770-20.2020.8.27.2723 chave 955551736320 
proposta na Comarca de Itacajá Tocantins, por MESSIAS ARAÚJO DE SOUSA, inscrito no CPF 087.413.441-20. Despacho 
Judicial de evento 10 item II. Cumpra - se. Itacajá/TO, 25 de janeiro de 2021. Arthur Oliveira de Castro, Diretor de Secretaria da 
Vara Cível de Itacajá, digitei e subscrevi. Matricula TJTO 355172. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0022891-17.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ESROM ROCHA SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5118 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022 13 

 

 
 

COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ESROM ROCHA SANTOS, brasileiro, união estável, nascido em 21 de 
janeiro 1984, em Porto Nacional-TO, filho de Ezequias José dos Santos Julita Rocha Louzeiro Santos, portador do RG nº 
709.389 SSP/TO, inscrito no CPF nº 009.396.701-27, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00228911720218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Por ocasião dos fatos, na data de 01 de novembro de 
2019, por volta das 23h20min, no imóvel localizado na Quadra 405 Sul, Alameda 18, QI-02, Lote 06, nesta Capital, o denunciado, 
movido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Fabrício Lima da Silva a golpes de 
facão, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial anexado ao evento 1, doc. 3, e demais provas coligidas aos autos 
de Inquérito Policial, só não conseguindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado nos 
autos investigatórios, a vítima, que era amigo e vizinho do denunciado (pois ambos moravam em “kitchenettes” construídas no 
mesmo lote), por volta das 23h00min da data acima descrita, foi até a residência do denunciado e pediu um copo d’água para 
beber. Ato contínuo, incomodado com a presença da vítima em sua residência pedindo água aquele horário, o denunciado 
questionou Fabrício Lima se ele não tinha “medo de morrer” e se ele queria “morrer”, no que a vítima respondeu negativamente.  
Extrai-se do feito que, munido de animus necandi, o denunciado pegou um facão sob a poltrona e partiu em direção da vítima 
bradando “eu vou te matar, hoje você morre”. Por não acreditar que o denunciado pudesse lhe fazer mal, a vítima permaneceu 
inerte e não empreendeu fuga. Diante da postura da vítima, o inculpado se aproximou de Fabrício Lima e, de inopino, lhe 
desferiu um golpe com a arma branca, atingindo-o na barriga. Naquele momento, com o facão cravado no abdômen da vítima, o 
denunciado pressionou a arma branca no intuito de que ela transpassasse o corpo de Fabrício Lima, só não conseguindo seu 
intento em virtude da vítima ter segurado o facão com as mãos e entrado em luta corporal com seu algoz, ocasião em que foi 
atingido por outros golpes. Após a vítima conseguir tomar o facão do denunciado, este empreendeu fuga e se evadiu do distrito 
da culpa, estando em local incerto e não sabido até a presente data. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi 
submetida a procedimentos cirúrgicos e constatou-se ter sofrido as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Lesão 
Corporal anexado a evento 1, doc. 3 do IP. O crime foi praticado por motivo fútil (insatisfação pela presença da vítima aquele 
horário em sua residência pedindo água para beber) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (golpe desferido de 
inopino, quando a vítima não acreditava no intuito criminoso do denunciado). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS denuncia ESROM ROCHA SANTOS, como incurso nas penas do crime descrito no artigo 121, § 2º, II 
(motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal bras ileiro, 
sob as diretrizes da Lei nº 8.072/1990 [...]". DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, 
será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministér io 
Público informou que restaram esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de 
citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir 
advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, 
telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 28/01/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3701211 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0045393-81.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA 
RÉU: ELCIO BARBOSA GARCIA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito da 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 0045393-81.2020.8.27.2729 em que se 
processam os bens do espólio de ÉLCIO BARBOSA GARCIA, 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 a MMª. Juíza, expedir o presente Edital, que será publicado 
na forma da lei. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Técnica Judicial, que digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA 
TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3701211v2 e do código 
CRC c84c3860. Informações adicionais da assinatura: Signatária: HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 24/9/2021, 
às 14:19:51 
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PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, Juìza de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude desta 
Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
processam os autos de INVENTÁRIO, registrada sob o nº 00026679120178272731, na qual figura como inventariante JOÃO 
LIMA DE NEGREIROS, viúvo, CI6991PM/TO, CPF 167745661-20, tendo como  de cujus TEREZINHA DE JESUS PIRES 
RODRIGUES DE NEGREIROS, era filha de Laudelino Rodrigues Segurado e Deijaci Pires Segurado, faleceu aos 29/12/2015, 
portava CIRG nº 16.606 SSP/TO, CPF 220.015.811-49. E é o presente para CITAR Todos os herdeiros e interessados que 
estejam em em lugar incerto e não sabido, dos termos das primeiras declarações prestadas pelo(a) inventariante, e caso queiram 
se habilitam nos autos, nos termos do despacho abaixo transcrito; Despacho ev. 38: "   ... Em seguida, CITEM-SE, na forma do 
artigo 626 do CPC, os herdeiros, que porventura constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se houverem), 
as Fazendas Públicas e o Ministério Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na forma do 
mencionado artigo, a fim de que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do 
CPC)...” E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o 
presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, 
Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício 
do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios 
______________.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA- Juíza de Direito respondendo. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
MEDIDAS PROTETIVAS DE  URGÊNCIA Nº 0002038-69.2021.8.27.2734 
AGRESSOR: MARCO AURÉLIO DIAS CHAVES 
A Drº Ana Paula Araújo Aires TorÍbio, Juíza  de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe/TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento que 
nos autos acima epigrafado fica INTIMADO o agressor MARCO AURÉLIO DIAS CHAVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/11/1993, filho de Joaquim Pereira Chaves e Altaires Dias Chaves, CPF n.703.549.041-83, RG n.º 1292679, SESP/PC-TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da decisão prolatada nos autos de Medidas Protetivas 
de Urgência n.º 0002038-69.2021.8.27.2734 no evento n.º 4,cuja parte final a seguir transcrita: “DESPACHO/DECISÃO , vistos, 
etc....  Isto posto, CONCEDO as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de MARCO AURÉLIO DIAS 
CHAVES pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 1. Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima A. D. 
C.; 2. Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima A. D. C., seus familiares e testemunhas seja diretamente ou 
através de terceiros, por meio de redes sociais ou por telefone.. Deixo consignado que à medida que proíbe a aproximação com 
a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo 
como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. O autor desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, 
será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito à prisão preventiva por descumprimento da 
Medida Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Em caso 
de descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas, desde já a Polícia Militar está autorizada a 
prender e conduzir o autor à Central de Flagrante para o procedimento, valendo-se desta decisão como mandado de prisão 
preventiva por descumprimento de medidas protetivas. Obviamente, deverá a autoridade policial colher elementos de prova 
do descumprimento das medidas. (...) Intimem-se. Cumpra-se. Peixe-TO, Data certificada pelo sistema.  (ass) Ana Paula Araujo 
Aires Toribio - Juíza de Direito”. Ficam ainda intimados de que a referida medida tem prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e 
depois de transcorrido o prazo e não sendo ratificada nos autos a necessidade da renovação das medidas, o mesmo será 
arquivado. Dado e Passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 28 de janeiro de 2022. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi - 
Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito. 
 

PIUM 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 11/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 10 de janeiro de 2022 
CONSIDERANDO o quadro de saúde pública envolvendo o novo Coronavírus (COVID-19), o qual demanda medidas temporárias 
para atendimento de situações pontuais; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
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CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 1/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 06 de janeiro de 2022 
RESOLVE: 
Art. 1º ESTABELECER o percentual de 50% (cinquenta por cento) das atividades presenciais dos usuários internos no âmbito da 
Comarca de Pium/TO  até 31 de Janeiro de 2022. 
Art. 2º O atendimento presencial aos usuários externos, continuam suspensos e se darão exclusivamente de forma virtual, no 
período das 12h00min às 18h00min. Excepcionalmente, a critério do Magistrado, os usuários serão atendidos também por outros 
meios. 
§1º Fica autorizado o atendimento presencial, nas escrivanias, dos membros do Ministério Público, Defensoria Pública, 
Procuradorias e Advocacia, que poderão, caso queiram, optar pelo uso do Balcão Virtual. 
Art. 3º PRORROGAR a suspensão no âmbito desta comarca das prestações de serviços à comunidade decorrentes de 
condenação a penas restritivas de direitos, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal até 31  de 
Janeiro de 2022. 
§1º  Se não editado novo ato alterando esta portaria, os Réus nas condições acima mencionadas deverão retornar ao 
cumprimento de serviços à comunidade a partir de 01 de Fevereiro de 2022. 
§2º Determino à serventia que se comunique com os réus que estiverem nas condições acima, pela via mais rápida, telefone, 
WhatsApp, e-mail etc... informando para retornarem ao cumprimento de serviços à comunidade a partir de 01 de Fevereiro de 
2022, devendo observar as regras sanitárias previstas pelo Ministério da Saúde, entre elas a obrigatoriedade do uso de 
máscaras facial (cobrindo nariz e boca), a assepsia das mãos com álcool em gel e o distanciamento de 2 (dois) metros entre os 
envolvidos. 
§3º  Deverá a serventia certificar de forma circunstanciada as providências acima para registro e documentação nos respectivos 
processos. 
Art. 4º O período de suspensão do cumprimento da pena ou medida de prestação de serviços à comunidade em razão da 
pandemia será considerado como período de efetivo cumprimento. 
Art. 5º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a 
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ. 
DÊ-SE CIÊNCIA a todos os servidores do Cartório Cível e Criminal, Ministério Público, Defensoria Pública, Subseção da OAB e 
CGJUS/TO. 
Publique-se. Cumpra-se. 
DIVULGUE-SE, anexando cópia no placar do Fórum. 
  
 

Erratas 
ERRATA 
CERTIFICO para os devidos fins que, tornar sem efeito a publicação (4133321) da Portaria Nº 110/2022 - PRESIDÊNCIA/DF 
PIUM, de 24 de janeiro de 2022(4121889), que foi publicada no DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5115 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 
DE JANEIRO DE 2022 erroneamente sem conferência e assinatura eletrônica do Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007711-39.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUIZ REINALDO LIMA, 
CNPJ/CPF nº 80559336349, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009410-07.2014.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA MADALENA DA 
COSTA AGUIAR, CNPJ/CPF nº 01028822154, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 46 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008712-88.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DIEGO GRACIA DE 
MIRANDA, CNPJ/CPF nº 01765468124, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009716-63.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PAULO DE SOUZA LIMA, 
CNPJ/CPF nº 74206150397, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s)  CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, honorários advocatícios pagos na via administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais 
e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, 
MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 99/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 21 de janeiro de 2022 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a apostila da servidora Thamiles Valuá da Silva Araújo publicada no Diário da Justiça Eletrônico n°5077 do dia 
10 de novembro de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no SEI 21.0.000027921-5; CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é 
determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Lotar a servidora THAMILES VALUÁ DA SILVA ARAÚJO, Assessora Jurídica de 1ª Instância, na CENTRAL DE 
EXECUÇÕES FISCAIS da Comarca de Porto Nacional -TO. 
Art. 2º - Esta Portaria vigorará, retroativamente a partir do dia 09 de novembro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 13, de 28 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 22.0.000002228-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Renata Cristina dos Reis Gomes para o cargo de 
provimento em comissão de Secretária do Juízo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Conjunta Nº 2, de 26 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo Coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, 
estagiários, terceirizados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO as recomendações técnicas dos profissionais de saúde que compõem o Espaço Saúde do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO as informações extraídas do site http://integra.saude.to.gov.br/covid19, na presente data; 
CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID, apesar de sintomas leves em sua grande maioria, além do aumento 
exponencial de casos de infecções de vias aéreas (seja resfriado, seja H3N2, H1N1......); 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000002013-7, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2022, atividades presenciais no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) dos usuários internos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o estabelecimento de rodízio. 
§ 1º O gestor de cada unidade judicial ou administrativa possui autonomia para, observada a necessidade e avaliada a estrutura 
física e de pessoal disponível, reduzir o percentual de usuários internos estabelecido no caput para preservação das regras de 
biossegurança, aspecto que deverá ser reforçado no ato a ser expedido. 
§ 2º Desde que devidamente justificado, não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores 
pertencentes ao grupo de risco e aqueles que detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos que estejam, 
comprovadamente, com as aulas suspensas, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional no caso concreto.  
§ 3º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho compulsório até nova 
determinação. 
§ 4º Fica suspenso o registro eletrônico de frequência, durante o período estabelecido no caput ou até que sobrevenha nova 
determinação. 
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§ 5º As Diretorias dos Foros deverão apresentar, obrigatoriamente, à Presidência, o comprovante de vacinação dos servidores e 
magistrados de suas comarcas respectivas, e ainda, relação contendo o nome e o motivo dos servidores e magistrados que não 
se vacinaram, para fins de monitoramento e controle de contágio da COVID-19. Como forma de preservação dos dados, 
a providência deverá ser realizada por meio da abertura de um processo SEI restrito, endereçado à Presidência/ASPRE, tendo 
como data limite o dia 11 de fevereiro de 2022. 
Art. 2º No âmbito de suas jurisdições, os magistrados possuem autonomia para: 
I - em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustação de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do artigo 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria Conjunta nº 11/2021 Presidência/CGJ ; e 
II - manter a realização das sessões dos Júris ja designadas para o período, a serem realizadas mediante a apresentação de 
passaporte vacinal ou teste de COVID-19 com prazo inferior a 72h de todos os participantes e, respeitadas as demais 
determinações da Portaria Conjunta nº 35/2020 - CGJUS, de 22 de setembro de 2020 (Plano de Biossegurança). 
Parágrafo único. Todas as providências adotadas em âmbito local deverão ser comunicadas à Presidência do Tribunal de Justiça 
e à Corregedoria Geral da Justiça. 
Art. 3º Ficam suspensos, até o dia 28 de fevereiro de 2022, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal 
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de 
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 
Art. 4º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a 
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta nº 11/2021 Presidência/CGJ. 
Art. 5º Fica vedado o atendimento presencial ao público externo, salvo decisão justificada do magistrado, devendo as partes 
serem atendidas pelo Balcão Virtual ou Gabinete Virtual. 
§ 1º Fica autorizado o atendimento presencial, nas escrivanias, dos membros do Ministério Público, Defensoria Pública, 
Procuradorias e Advocacia, que poderão, caso queiram, optar pelo uso do Balcão Virtual. 
§ 2º O atendimento em gabinete dos magistrados ocorrerá por meio do Gabinete Virtual. Excepcionalmente, caso as pessoas 
descritas no parágrafo anterior não consigam atendimento no prazo e forma previstos na Portaria Conjunta nº 15, de 19 de maio 
de 2021, terão o direito de serem atendidos presencialmente. 
Art. 6º Recomendar a manutenção dos atos processuais já designados e/ou determinados, viabilizando sua realização de forma 
virtual ou, ainda, na modalidade presencial, com atendimento aos protocolos normativos existentes, salvo entendimento diverso 
do magistrado; 
Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedoria Geral 
da Justiça. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
            Corregedora-Geral da Justiça 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 221/2022, de 28 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 Nilson Afonso da Silva, matrícula nº 175051, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, 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 FÉRIAS Nº 222/2022, de 28 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 da magistrada Silvana Maria Parfieniuk, matrícula nº 35170, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Presidente 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 223/2022, de 28 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 Jose Carlos Ferreira Machado, matrícula nº 352448, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 15/02 a 16/03/2022, 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 FÉRIAS Nº 224/2022, de 28 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 da magistrada Keyla Suely Silva da Silva Souza, matrícula nº 352454, relativas ao exercício 

de 2022, marcadas para o período de 10/02 a 11/03/2022, 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 
 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000029346-3 

INTERESSADO DSG, DIADM 

ASSUNTO Autorização para a abertura de procedimento licitatório 
 

Termo de Homologação Nº 7, de 27 de janeiro de 2022 
Versam os autos de processo administrativo  procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é o fornecimento e 
reabastecimento de água mineral a fim de atender o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, por meio do Pregão Eletrônico nº 
86/2021 – SRP, conforme TERMO DE REFERÊNCIA 465 DSG (evento 4054638). 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso 192 COLIC (evento 4067732), conforme 
eventos 4067736, 4068057, 4068061, 4070915 e 4071999. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, as reservas orçamentárias (eventos 3706266 e 3710257), bem como o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 3804550), ACOLHO a sugestão do Diretor Geral (evento 4125904), ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 086/2021 - SRP, no qual sagraram-se vencedoras: a empresa K G FERRAZ EIRELI, 
inscrita sob o CNPJ nº 22.460.102/0001-22, para os Itens 47 e 48, pelo valor de R$ 78.528,00 (setenta e oito mil quinhentos e 
vinte e oito reais), e a empresa DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 35.072.474/0001-23, para os grupos 1, 
2, 3, 4 e 5, pelo valor de R$ 143.392,12 (cento e quarenta e três mil trezentos e noventa e dois reais e doze centavos), conforme 
Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação juntados nos eventos 4108670, 4108664 e 4108667, 
respectivamente, no montante total de R$ 221.920,12 (duzentos e vinte e um mil novecentos e vinte reais e doze centavos) , 
visando o fornecimento e reabastecimento de água mineral, a fim de atender o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos 
moldes do TERMO DE REFERÊNCIA 465 DSG (evento 4054638), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 
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Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 142/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 27 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 as razões expostas e a solicitação de substituição constante no processo SEI nº 22.0.000002120-6; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA E SOUZA, Analista Judiciário, matrícula nº 176244, para, 
sem prejuízo de suas funções, como substituta automática do cargo de Assistente de Gabinete do Diretor Geral, ocupado 
pela servidora Núbia Waléria Martins Cardoso Aires, em seus afastamentos legais, 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 139/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de termos de cooperação técnica celebrados entre o 
Tribunal de Justiça Tocantinense e os demais partícipes; 
CONSIDERANDO, ainda, o termo de cooperação técnica nº 3/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000009378-2, 
celebrado entre este Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado do Tocantins, a Secretaria Estadual de Segurança 
Pública, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social; cujo objeto é o compromisso 
entre os Partícipes, visando à aplicação da Lei 13.431/2017, bem como estruturar o atendimento às crianças e adolescentes 
vítimas e testemunhas de violência, junto ao Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Márcia Mesquita Vieira, matrícula nº 261846, como gestora do termo de cooperação técnica nº 
3/2021 para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no referido termo 
de cooperação técnica e acompanhá-lo e fiscalizá-lo até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do termo de cooperação técnica a gestora 
comunicará a autoridade superior para conhecimento e deliberações. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
   Portaria Nº 155/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 28 de janeiro de 2022 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e pela competência que lhe confere o inciso 
XXI, do art. 59 da Resolução nº 017/2009, e considerando o que dispõem os artigos 140, 168 e 178 da Lei nº 1.818/2007, 
Considerando os fatos narrados e o teor dos autos administrativos SEI nº 19.0.000035298-8; 
Considerando as razões expostas na solicitação COMPAD de evento o requerimento de evento 4130311 dos autos acima 
mencionados; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por igual período, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº 
2833/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 23 de novembro de 2021 (evento 4034641), publicada no Diário da Justiça n° 5086, de 
24 de novembro de 2021, e apresentação de relatório conclusivo, nos termos do art. 166, §3º, da Lei nº 1.818/2007. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se Portaria Nº 1435/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, 
de 05 de agosto de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Processo nº 21.0.000014835-8 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada, para os serviços de instalação, remoção e recuperação de forros e 
paredes em divisórias de gesso acartonado ou alvenaria, com emassamento, serviços de pintura, serviços de elétrica, 
piso em granito, balcão em granito e outros serviços referentes às necessidades de criação, adaptação e 
desmembramento de salas, com fornecimento de materiais para o Poder Judiciário e anexos no município de Palmas/TO  
Disponibilidade do Edital: Dia 31 de janeiro de 2022. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 14 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 28 de janeiro de 2022. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 

COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP NO ITEM 1 e AMPLA CONCORRÊNCIA NO ITEM 2 
Processo nº 21.0.000020475-4 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços visando futura aquisição de COMPUTADORES DESKTOP MINI, para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.  
Disponibilidade do Edital: Dia 31 de janeiro de 2022. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 14 de fevereiro de 2022, às 13h30min (horário Brasília) 
Local: https://www.gov.br/compras/pr-br/ - Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na 
Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 28 de janeiro de 2022. 

  

Cláudio Barbosa da Silva 
Pregoeiro 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 41/2021 
PROCESSO 21.0.000003354-2 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração dos dados bancários constante no subitem 12.2.1, da Cláusula Décima 
Segunda do Contrato nº 41/2021, firmado com a empresa G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI, mediante a 
Solicitação da Contratada Ofício nº 4/2022, acostado evento 4130940 e Despacho nº 5343/2022-SETRAN, evento 4130856. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2022. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 207/2017 
PROCESSO 17.0.000027117-9 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Brenda Monique Leite Aguiar 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 207/2017, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Brenda Monique Leite Aguiar, residente e domiciliada na Chácara Santa Luzia, s/n  
Araguaína/TO, em virtude da solicitação da Credenciada evento 4121473, e Solicitação GGEM evento 4121482, quanto à 
mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis para prestação de serviços na especialidade de 
serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Araguatins e Cidade de Araguatins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 207/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000027117-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 172/2016 
PROCESSO 16.0.000024533-3 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Nova Telecom Ltda - EPP 
OBJETO: Supressão de aproximadamente 1.69% sobre o valor global do Contrato nº. 172/2016, com fulcro na Cláusula 
Primeira, Item 1.4, e no artigo 65, § 1º, da Lei 8.6666/93, conforme Solicitação DASR, evento 4124814. 
DA SUPRESSÃO: 
Fica suprimido o percentual de aproximadamente 1.69%, sobre o valor global do Contrato nº. 172/2016, que corresponde à 
quantia de R$ 14.496,80 (quatorze mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), haja vista a Desativação do li nk 
de dados do Centro Educacional Infantil - CEI, a partir do dia 16/12/2021, Item 18, do Grupo 3. 
O valor mensal do Contrato nº. 172/2016, após a supressão, passará de R$ 76.105,28 (setenta e seis mil cento e cinco reais e 
vinte e oito centavos), para R$ 74.705,28 (setenta e quatro mil setecentos e cinco reais e vinte e oito centavos) e o valor global 
de R$ 913.263,36 (novecentos e treze mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), R$ 898.766,56 (oitocentos e 
noventa e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2022. 
 

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 198/2021 
PROCESSO 21.0.000014478-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Tanya Suely Costa Fonseca 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Tanya Suely Costa Fonseca, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e Cidade de Guaraí, 
com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 198/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2022. 
 

SETOR DE TRANSPORTES 
Atos administrativos 

Em atenção ao Artigo 5º, da Resolução n° 83/2009, segue lista de veículos oficiais que compõem a atual frota do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TO, 26/01/2022. 

Nº MARCA MODELO CLASSIFICAÇÃO ANO PLACA SITUAÇÃO 

  
RELAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO  

01 TOYOTA SW4 SVR 4X4 DIESEL VEÍCULO DE 
REPRESENTAÇÃO 

2021/2022 RSB-5C72 EM USO 

02 COROLLA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE 
REPRESENTAÇÃO 

2020/2021 QWF-0D43 EM USO 

03 TOYOTA SW4 SVR 4X4 DIESEL VEÍCULO DE 
REPRESENTAÇÃO 

2021/2022 RSB-5C63 EM USO 
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RELAÇÃO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS 

04 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D32 EM USO 

05 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D33 EM USO 

06 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D34 EM USO 

07 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D36 EM USO 

08 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D38 EM USO 

09 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D26 EM USO 

10 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D47 EM USO 

11 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D48 EM USO 

12 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D53 EM USO 

13 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D55 EM USO 

14 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D56 EM USO 

15 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D57 EM USO 

16 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D62 EM USO 

17 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 REG-1D67 EM USO 

18 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2013/2014 OLM-6919 EM USO 

19 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2013/2014 OLM-6939 EM USO 

20 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2016/2017 QKG-1557 EM USO 

21 FORD RANGER CD XLS 3.2 DIESEL VEÍCULO INSTITUCIONAL 2021/2022 RSA-RD98 EM USO 

  
VEÍCULOS DE SERVIÇOS  

  

22 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2021 QWF-0D63 EM USO 

23 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1F97 EM USO 

24 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1F67 EM USO 

25 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1F47 EM USO 

26 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1E47 EM USO 

27 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1G37 EM USO 

28 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1G27 EM USO 

29 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1H17 EM USO 

30 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1467 EM USO 

31 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1477 EM USO 

32 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1577 EM USO 

33 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1587 EM USO 

34 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1647 EM USO 

35 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I80 EM USO 

36 TOYOTA  YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I81 EM USO 

37 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I83 EM USO 

38 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I84 EM USO 

39 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I85 EM USO 

40 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I87 EM USO 

41 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I88 EM USO 

42 TOYOTA YARIS SD 1.5 XL PLUS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 REQ-0I90 EM USO 

43 FORD RANGER CD XLS 3.2 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 RSA-5D88 EM USO 

44 FORD RANGER CD XLS 3.2 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 RSA-5E38 EM USO 

45 FORD RANGER CD XLS 3.2 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2021/2022 RSC-9E50 EM USO 

46 VOLKSWAGEN ONIBUS GRAMICRO DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2O19/2020 QWE-1G58 EM USO 

47 VOLKSWAGEN CAMINHÃO  11.180 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2021 QWE-9D89 EM USO 

48 VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9.150E DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2010 MWX-9422 EM USO 

49 VOLKSWAGEN CAMINHÃO 13.180 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2010/2010 MXF-5093 EM USO 

50 IVECO DAILY 70 C17 HDCD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKI-3123 EM USO 

51 HIUNDAY HR HDB DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKE-7741 EM USO 

52 PEUGEOT VAN- ENGEVEL UM.CH  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2010 NLU-2026 EM USO 

53 PEUGEOT VAN- ENGEVEL UM.CH  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2009 NLT-7156 EM USO 
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54 PEUGEOT VAN- ENGEVEL UM.CH  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2009 NLT-7226 EM USO 

55 RENAULT MASTER AMBULÂNCIA. DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2010 MWY-5751 EM USO 

56 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-9370 EM USO 

57 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-8370 EM USO 

58 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-8970 EM USO 

59 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-9170 EM USO 

60 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2638 EM USO 

61 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2588 EM USO 

62 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2598 EM USO 

63 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2618 EM USO 

64 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2628 EM USO 

65 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0620 EM USO 

66 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0850 EM USO 

67 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OYB-0290 EM USO 

68 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OYA-0930 EM USO 

69 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0430 EM USO 

70 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0360 EM USO 

71 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKI-2C07 EM USO 

72 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7C58 EM USO 

73 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7C78 EM USO 

74 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7A78 EM USO 

75 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7C48 EM USO 

76 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OYC-8357 EM USO 

77 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F02 EM USO 

78 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F05 EM USO 

79 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F06 EM USO 

80 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F07 EM USO 

81 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C56 EM USO 

82 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C57 EM USO 

83 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C63 EM USO 

84 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C65 EM USO 

85 CITROEN JUMPER M33M 2.3 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKF-5471 EM USO 

86 RENAULT MASTER/FURGAO DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-6872 EM USO 

87 RENAULT MASTER/FURGAO DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-6I92 EM USO 

88 MMC PAJERO 4X4 HPE DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2016 QKF-5181 EM USO 

89 TOYOTA SW4 SVR 4X4 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2015 QKK-0001 EM USO 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 219/2022, de 27 de janeiro de 2022 
O DIRETOR 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 do servidor VAGNO FERNANDES CAVALCANTE, matrícula nº 193343, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 27/01 a 25/02/2022, a partir de 27/01/2022 até 25/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ricardo Ferreira Leite 
Diretor do Foro Substituto 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 220/2022, de 27 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: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES, matrícula nº 232365, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 24/01 a 22/02/2022, a partir de 24/01/2022 até 22/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 23/01 a 21/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 225/2022, de 28 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 LUCIENE DOS SANTOS ABREU BARBOSA, matrícula nº 144066, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 28/01 a 26/02/2022, a partir de 28/01/2022 até 26/02/2022, assegurado o usufruto 
dos dias remanescentes para o período de 28/01 a 26/02/2023, 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 226/2022, de 28 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 JEANE SILVA JUSTINO FILHO, matrícula nº 269528, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 24/01 a 22/02/2022, a partir de 24/01/2022 até 22/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 08/02 a 09/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 227/2022, de 28 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 FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 238347, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 28/01 a 26/02/2022, a partir de 28/01/2022 até 26/02/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 26/07 a 24/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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