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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Convocado(a) JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Relator(a), no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, por este 
meio, MANDA INTIMAR o agravado LUCIANO HOFFMANN ALVES, brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF sob o n° 
594.992.730-34, portador da cédula de identidade 3050428741-SSP-RS, com endereço na Quadra 404 Sul (ARSE 41), HM 03, 
Al. 02, Lote 02, Apt. 04, CEP 77021-600 do DESPACHO constante do evento 45 dos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
0010410-12.2021.8.27.2700, ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: AGRO TOCANTINS LTDA ME; ADVOGADO: 
LEANDRO FREIRE DE SOUZA   TO006311  ; AGRAVADO: LUCIANO HOFFMANN ALVES; ADVOGADO: Não Constituído. 
DESPACHO: “Petição do agravante no evento 43 requerendo o prosseguimento do feito mesmo sem a citação da parte 
agravada, alegando que se trata apenas de pedido de justiça gratuita. Contudo, entendo que para evitar possível nulidade, 
deverá ocorrer a citação da parte agravada, visto que a parte agravada pode apresentar impugnação com informações que 
poderão ensejar o indeferimento da justiça gratuita pleiteada. Diante do exposto, e, visando evitar futura alegação de nulidade, 
intime-se o agravado por edital, para querendo, no prazo de quinze dias apresentar as devidas contrarrazões aos embargos 
declaratórios. Após o decurso do prazo, volvam-me conclusos.”. 
 

2ª TURMA RECURSAL 
Pautas 

Pauta de Julgamentos 
  
Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta de Julgamentos EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL COM 
SUSTENTAÇÃO ORAL designada para o dia 22 de fevereiro de 2022, terça-feira, às 13h00min, nos termos da Instrução 
Normativa nº 3/2020, podendo, entretanto, nessa mesma Sessão ou Sessões subseqüentes, serão julgados os processos 
adiados ou constantes de Pautas já publicadas. 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0005355-03.2020.8.27.2737/TO (Pauta: 1) 
RELATOR: Juiz DEUSAMAR ALVES BEZERRA 
RECORRENTE: AUREMAR SEVERINO DOS ANJOS (AUTOR) 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225) 
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (RÉU) 
ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB TO03678A) 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0022001-15.2020.8.27.2729/TO (Pauta: 2) 
RELATOR: Juiz DEUSAMAR ALVES BEZERRA 
RECORRENTE: Segredo de Justiça (AUTOR) 
ADVOGADO: ELIAS DE SOUSA BERNARDES (OAB TO009438) 
ADVOGADO: MEIRE APARECIDA DE CASTRO LOPES (OAB TO003716) 
RECORRIDO: Segredo de Justiça (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
  
Recurso Inominado Cível (DISTRIBUIÇÃO INTERNA) Nº 0030907-15.2019.8.27.9200/TO (Pauta: 3) 
RELATOR: Juiz CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
RECORRENTE: WESLEY CLAYTON BARROS 
ADVOGADO: THIAGO PACHÊCO SANTOS GIL ALVES (OAB TO010209) 
ADVOGADO: POLIANA DOS REIS DA LUZ (OAB TO009731) 
RECORRIDO: SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE 
ADVOGADO: RODRIGO MESSAS (OAB SP420082) 
ADVOGADO: RODRIGO MESSAS (OAB PR062957) 
 
Recurso Inominado Cível Nº 0020011-58.2020.8.27.2706/TO (Pauta: 4) 
RELATOR: Juiz CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
RECORRENTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU) 
ADVOGADO: RENATA VASCONCELOS DE MENEZES (OAB TO04772B) 
ADVOGADO: THAÍS DE PAULA E SILVA (OAB GO044496) 
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ADVOGADO: BIANCA VANESSA RAUBER (OAB TO010711) 
ADVOGADO: DANIELE TAVARES ALVES (OAB TO008037) 
ADVOGADO: LARISSA SOARES BORGES COELHO (OAB TO005170) 
RECORRIDO: MARISA MARTINS OLIVEIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: DIANA MILHOMEM SILVA SANTOS (OAB TO008769) 
 
Recurso Inominado Cível Nº 0037100-25.2020.8.27.2729/TO (Pauta: 5) 
RELATOR: Juiz CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
RECORRENTE: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
RECORRIDO: ANA PAULA CUNHA SOARES DE MOURA (AUTOR) 
ADVOGADO: RUI SAULO CUNHA COSTA (OAB PI018834) 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
 
Recurso Inominado Cível Nº 0005550-46.2019.8.27.2729/TO (Pauta: 6) 
RELATOR: Juiz CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB BA029442) 
RECORRIDO: JANILVALDO CERQUEIRA DIAS (AUTOR) 
ADVOGADO: JULIANA DE ARAÚJO OLIVEIRA (OAB TO004594) 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0002338-22.2021.8.27.2737/TO (Pauta: 7) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: MERYE INES NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: HANDERSON CARLOS DOS SANTOS MEIRA (OAB TO007883) 
RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS (RÉU) 
ADVOGADO: WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB SP097282) 
ADVOGADO: BRUNA BONILHA DE TOLEDO COSTA AZEVEDO (OAB TO004170) 
ADVOGADO: KARYNE STÉFANY DOS SANTOS SILVA DE CARVALHO (OAB TO007946) 
 
Recurso Inominado Cível Nº 0001102-11.2019.8.27.2703/TO (Pauta: 8) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (RÉU) 
ADVOGADO: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA (OAB RS018668) 
ADVOGADO: RODRIGO PARISSI ABARNO (OAB RS078664) 
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB TO06279A) 
RECORRIDO: SEBASTINA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: SUZY LORRANY PEREIRA MACIEL (OAB MA017455) 
ADVOGADO: JOCIMARA SANDRA SOUSA MORAES (OAB MA018064) 
  
MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 0007244-79.2021.8.27.2729/TO (Pauta: 9) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
IMPETRANTE: BIRAIDES PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: LUANA GOMES COELHO CAMARA (OAB TO003770) 
ADVOGADO: RUBENS DARIO LIMA CAMARA (OAB TO002807) 
ADVOGADO: CORIOLANO SANTOS MARINHO (OAB TO00010B) 
ADVOGADO: ANTÔNIO LUIZ COELHO (OAB TO06) 
ADVOGADO: SANDRO DE ALMEIDA CAMBRAIA (OAB TO004677) 
IMPETRANTE: LUANA GOMES COELHO CAMARA 
ADVOGADO: LUANA GOMES COELHO CAMARA (OAB TO003770) 
ADVOGADO: RUBENS DARIO LIMA CAMARA (OAB TO002807) 
ADVOGADO: CORIOLANO SANTOS MARINHO (OAB TO00010B) 
ADVOGADO: ANTÔNIO LUIZ COELHO (OAB TO06) 
ADVOGADO: SANDRO DE ALMEIDA CAMBRAIA (OAB TO004677) 
IMPETRADO: Juiz de Direito - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0042550-46.2020.8.27.2729/TO (Pauta: 10) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
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RECORRENTE: ELSA JEANNE PARANAGUA ELVAS (AUTOR) 
ADVOGADO: VANISE COELHO GOMES (OAB TO009445) 
RECORRIDO: SANCAR GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA DE VEICULOS EIRELI (RÉU) 
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO (OAB TO003723) 
RECORRIDO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0041788-30.2020.8.27.2729/TO (Pauta: 11) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: SANCAR GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA DE VEICULOS EIRELI (RÉU) 
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO (OAB TO003723) 
RECORRIDO: WISLEY TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR) 
ADVOGADO: ANTONIO LUIS DANTAS DE MORAIS (OAB TO008536) 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0036623-02.2020.8.27.2729/TO (Pauta: 12) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU) 
ADVOGADO: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA (OAB TO01786A) 
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A) 
RECORRIDO: MARIA RIBEIRO DE SOUSA NETA (AUTOR) 
ADVOGADO: THIAGO PACHÊCO SANTOS GIL ALVES (OAB TO010209) 
ADVOGADO: PABLO ARAUJO MACEDO (OAB TO005849) 
 
Recurso Inominado Cível Nº 0028457-78.2020.8.27.2729/TO (Pauta: 13) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: LEANDRO MARQUES DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: JESSYKA MOURA FIGUEIREDO DE CAMARGO (OAB TO008575) 
RECORRIDO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (RÉU) 
ADVOGADO: SERGIO SCHULZE (OAB SC007629) 
 
Recurso de Medida Cautelar Cível Nº 0016247-58.2021.8.27.2729/TO (Pauta: 14) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: SANCAR GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA DE VEICULOS EIRELI 
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO (OAB TO003723) 
RECORRIDO: DOMINGOS PAULINO DA SILVA 
ADVOGADO: DINALVA ALVES DE MORAES (DPE) 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR: FABIO VASCONCELLOS LANG 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0026664-41.2019.8.27.2729/TO (Pauta: 15) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
RECORRIDO: ELISÂNGELA SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR) 
ADVOGADO: DANIELE TAVARES ALVES (OAB TO008037) 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
INTERESSADO: SANCAR GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA DE VEICULOS EIRELI (RÉU) 
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
ADVOGADO: CLEVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0003771-86.2020.8.27.2740/TO (Pauta: 16) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (RÉU) 
ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN (OAB RJ053588) 
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ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN (OAB TO07369A) 
RECORRENTE: FRANCALINO DA SILVA SOUSA (AUTOR) 
ADVOGADO: DANIELA AIRES MENDONÇA (OAB TO003750) 
ADVOGADO: LARISSE ARAÚJO LIMA (OAB TO010022) 
RECORRIDO: LUADI COMERCIO ELETRONICO EIRELI (RÉU) 
RECORRIDO: OS MESMOS 
  
Recurso Inominado Cível Nº 0002165-16.2020.8.27.2710/TO (Pauta: 17) 
RELATOR: Juiz JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU) 
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO (OAB TO04873A) 
RECORRIDO: ADONIAS SILVA DA COSTA (AUTOR) 
ADVOGADO: MAURICIO DIAS DE SOUZA (OAB TO008775) 
  
Publique-se e Registre-se. 
Palmas, 09 de fevereiro de 2022. 
Juiz DEUSAMAR ALVES BEZERRA 
Presidente 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 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 todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Divórcio Litigioso, processo n° 0005706-69.2020.8.27.2706 requerido por ALZENI VIANA 
DA SILVA, em face de LUIZ BRAZ DA SILVA, sendo o presente para citar o(a) requerido(a), LUIZ BRAZ DA SILVA, brasileiro, 
casado, profissão ignorada, filho de Erotides Pereira da Silva e de Maria Honorório Campos, RG, CPF e endereço eletrônico 
ignorado, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao 
pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, com fundamento nos artigos 335 e 344 do 
CPC/2015. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 08/02/2022. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, servidora de secretaria, que o digitei e subscrevi. Documento 
eletrônico assinado por RENATA TERESA DA SILVA, 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 4608771v2 e do código 
CRC 6f2228ca. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS Nº 4620807 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína - TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000654-
22.2011.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face RODRICHESKI LTDA, FABRICIA TIBUCHESKI 
RODRIGUES, POSSEDONIO RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 09429.601/0001-99, 037.247.549-30, 151.563.979.72 sendo o 
mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s) que  atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias tomem  ciência do inteiro teor da DECISÃO proferida no evento n.º 111 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da 
exequente (evento 109) para determinar a inclusão dos executados no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao 
Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1.Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema 
SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seus sócios representantes junto ao SERASA. Ressalto que caso o ato 
citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente 
decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se.” E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de 
FEVEREIRO de 2021. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) dias Nº 4608673 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína - TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0021267-
70.2019.8.27.2706/TO, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE GONCALVES DA SILVA, Pessoa Física 
subscrita sob o CPF nº 159.674.841-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que  atualmente encontra-se em lugar 
incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias tomem  ciência do inteiro teor da DECISÃO proferida no evento n.º 
27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de 
Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 25) para determinar a inclusão da dívida exequenda no cadastro de 
proteção de crédito SERASA. Além disso, considerando não terem sido encontrados bens passíveis de 
penhora, SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo o prazo de prescrição, conforme determina o 
art.40, da Lei nº 6.830/80. Dê-se vista ao exequente (art. 40, § 1º, da LEF). Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 
sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 
os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo 
prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão;  2. Promova por 
intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seu sócio representante junto ao SERASA. 
Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(s) 
executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-
se. Cumpra-se.” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de FEVEREIRO de 2021. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS Nº 4600337 
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): PAULO RODRIGUES LIMA, Pessoa Física subscrita sob o - CPF n°: 135.850.611-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0015233-79.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.843,46 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), representada pela 
CDA n° 20190000629, datada de 14/06/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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: "4.2.1- 
Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, 
MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS  Nº 4612498 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): WELLINGTON FRANCISCO ROSA, Pessoa Física subscrita sob o  - CPF n°: 381.603.821-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0015071-84.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.985,18 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 
20190000393 e 20190000394, datadas de 12/06/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, 
ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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: "4.2.1- 
Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, 
MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS Nº 4618800 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0028430-
67.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de KATIA ALVES CARVALHO, Pessoa Fisica subscrita 
sob o CPF nº 218.634.898-51, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 19. dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
17. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se a executada da presente sentença; 3. Promova-se a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4. Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021119-88.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  374639169421 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ANA LUCIA DA SILVA MACEDO 
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 10, bem como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao 
prazo recursal; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 3 - 
Cumprida as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe, 
Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 07 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 00284306720208272706/TO 
CHAVE:  530117451620 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766  
Executado: KATIA ALVES CARVALHO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 17. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 09 de Fevereiro de 2022, ALVARO NASCIMENTO CUNHA – Juíz de 
Direito. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela 
Autos n°: 0001014-81.2021.8.27.2709    
Polo Ativo: Ministério Público 
Polo Passivo: Joana Antônio da Cruz 
Sentença: Trata-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência proposto por JURANY DE LIMA MACHADO em face 
de sua mãe JOANA ANTONIO DA CRUZ, todos qualificados nos presentes autos. O Ministério Público, na defesa da proteção 
da interditanda, relata que a requerente que é filha da curatelada, que sua mãe tem a “Doença de Parkinson”, não possuindo 
capacidade de autogovernar e manifestar suas vontades (evento 1 – ATESTMED3). Narra que em razão da doença, a requerida 
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não consegue desenvolver sozinha suas obrigações habituais, necessitando de um curador para promover os atos diários da 
vida bem como aqueles relacionados à vida civil. Por esse motivo busca a regularização da curatela em favor da requerida, para 
que a filha possa continuar a zelar pelos interesses da mãe. Proferida decisão no evento 4 (DECDESPA1), declarando a 
interdição provisória da Sra. JOANA ANTÔNIO DA CRUZ, nomeando-lhe curadora sua filha JURANY DE LIMA MACHADO. 
Termo de compromisso assinado no evento 12 (TERMCOCOMP3). Realizada o contraditório por negativa geral no evento 15 
(CONT1). Ato contínuo, o Ministério Público, pugnou pelo deferimento do pedido (evento 33– MANIFESTACAO1). Os autos 
foram conclusos. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. 
Conforme se observa dos presentes autos, foi declarada a interdição provisória de Joana Antônio da Cruz, sendo nomeada sua 
filha Sra. Jurany de Lima Machado como curadora provisória (evento 16 – DECDESPA1). Diante das provas dos autos, tem-se 
que a curatela se mostra essencial para a sobrevivência da curatelada, dada sua inaptidão para praticar os atos diários da vida, 
necessitando de ajuda quanto a atividades básicas como: higiene pessoal, cuidados com a alimentação, bem como o 
recebimento do beneficio previdenciário, recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos e outros. Feito o registro, 
passo a análise dos documentos carreados aos autos. Sobre a doença que acomete a incapaz, conforme informações trazidas 
dos autos n.º 0000097-72.2015.827.2709 trata-se de “Doença de Parkinson”, enfermidade neurológica que afeta os movimentos 
da pessoa, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de outras complicações. 
Confirmada a incapacidade da requerida, através dos laudos trazidos ao processo no evento 1 (ATESTMED3), atestando sua 
incapacidade para gerir os atos diários da vida civil, transcrevo a conclusão do documento supracitado: “(...) e no momento 
encontra-se em bom estado geral, pouco contactuante, dependente de terceiros para realizar todas as suas atividades diárias. 
(s.i.c)” Portanto, devidamente provada a doença incapacitante e inexistindo nos autos qualquer prejuízo na concessão definitiva 
da curatela a filha requerente, é de se reconhecer a importância de sua regulamentação. Dessa feita, sustentado pelos laudos 
fornecidos, decreto a interdição de JOANA ANTÔNIO DA CRUZ. Curatela é um MUNUS atribuído a uma pessoa que assume a 
responsabilidade de zelar e gerir, total ou parcialmente, os atos da vida civil de outrem, que se encontra incapaz de realizar e 
decidir por si. Assim, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 
1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade 
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a 
impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Ainda, nos termos do Art. 755 
§1º do CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Registro que não 
houve informações acerca da existência de cônjuge ou outros herdeiros. O órgão ministerial pugnou pelo deferimento da curatela 
em favor da parte filha Jurany. Dessa forma, demonstrado o parentesco existente entre as partes, bem como não restando 
comprovado nos autos qualquer óbice à procedência do pedido, tenho que o deferimento do pleito é medida que se impõe. 
Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja 
estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício 
previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela 
em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em 
caso de eventual remissão da doença mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, 
hei por bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição 
patrimonial sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Dispositivo. Pelo exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em favor de JOANA ANTÔNIO DA CRUZ, que deverá ser representada nos 
atos relacionados à administração do patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de 
forma consciente, enquanto perdurar a incapacidade. Para tanto, nomeio como curadora a Sra. JURANY DE LIMA MACHADO 
(CPF n.º 007.464.591-90), que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 
pertencentes à curatelada, sem autorização judicial. Oficie-se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da 
interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Sem 
custas por ser o Ministério Público o autor da ação. P.R.I. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, 
arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias-TO, na data do protocolo eletrônico 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colméia/TO, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos o presente edital de citação com 
prazo de conhecimento de 20 dias, extraído do processo autos nº 0001028-50.2021.8.27.2714, REQUERENTE: ESTADO DO 
TOCANTINS X REQUERIDO: PAULO SERGIO SALINO que virem ou dela conhecimento tiverem que, por este 
edital CITAR: PAULO SERGIO SALINO, brasileiro, CPF nº 353.700.842 estando em lugar incerto e não sabido, para todos os 
termos da ação supra mencionada, para que, no prazo legal pague a dívida ou no prazo legal apresente contestação na referida 
ação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Tudo de conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "...CITE-SE o Executado por edital para, querendo, apresentar contestação no prazo de até 20 dias. Caso não o faça, 
será nomeado curador especial. Nesse caso, NOMEIO a DPE como curadora especial da ré. Expeça - se o necessário". E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar 
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de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Colméia/TO, 3/2/2022. Eu_Zilvânia Pereira Miranda 
Machado, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevo. (As) DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - Juiz de Direito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA  
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos Ação Penal, processo n° 0003075-28.2020.8.27.2715 que a justiça pública move contra o acusado 
LANDERVAN DIAS PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/11/1981, natural de Cristalândia/TO, filho de Maria das Mercês 
Dias Pereira e Emerson Pereira da Costa, atualmente em local incerto e não sabido, por inf ração do artigo 129, § 9º, do Código 
Penal, sob as diretrizes da Lei 11.340/06, fica intimado(a) pelo presente sobre a designação de Audiência De Instrução E 
Julgamento A se realizar no dia 15/03/2022 às 15:00 HS, na sala de audiências do fórum local, sendo a mesma realizada por 
meio virtual, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos 
é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 8 de fevereiro de 2022. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da 
Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 00002628820218272716, que 
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado TAIZE SILVA SOUZA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/11/2001, filhade Zuleide Gabriel da Silva, inscrita sob o CPF 071.327.571-56, como incurso nas sanções do 
Artigo 129, § 2º, IV, do CPB . E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio 
de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo:1. 
O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará 
à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato.FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do 
processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia.Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 03 de 
fevereiro de 2022 . Eu, Clarícia Tolintino Aguiar, Servidor da Secretaria, digitei e conferi. 
  

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA ZILVAN PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, operador de máquinas, nascido aos 16/03/1967, filho de 
Catulino Pereira e Maria Alves dos Santos, RG 1.143 SSP/TO CPF: 439.536.701-15, residente em local incerto e não sabido, 
para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, 
situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA 
proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000101-94.2019.8.27.2701, conforme resumo abaixo transcrito: "Ante o exposto, nos 
termos do artigo 387, do Código de Processo Penal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada 
na denúncia, e CONDENO o acusado ZILVAN PEREIRA DOS SANTOS, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, na 
forma do art. 7º, inciso I, II e V, da Lei nº 11.340/06.  JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, 
e CONDENO o acusado ZILVAN PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, com 
pena definitiva fixada em 03 (três) meses de detenção, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da situação 
de hipossuficiência do acusado, em regime inicial aberto, entretanto, SUSPENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE pelo 
período de  02 (DOIS) ANOS, devendo as condições serem determinadas em audiência admonitória.  APÓS O TRÂNSITO 
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EM JULGADO:  I) preencha-se o Boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação e INFOSEG; II) lance-se o 
nome do réu no rol dos culpados; III) comunique-se ao TRE para fins previstos no art. 15, II, da Constituição Federal; IV) 
designe-se audiência admonitória para a fixação das condições de cumprimento da pena; V) extraia-se cópia dos documentos 
necessários e expeça-se guia de execução penal, com a formação de autos de execução.  P.R.I.C. Dianópolis/TO, 10 de 
novembro de 2021. Baldur Rocah Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 08 de fevereria  de 
2022. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Vara Criminal, matrícula 191545, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldu Rocah 
Giovanmnini - Juia de Direito, digitei, conferi e assinei. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Editais 
 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO 
Nº 930.15-22 

Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que o Juízo do Juizado Especial 
da Fazenda Pública e Precatórias de Gurupi – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: DATAS E HORÁRIOS: PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de março de 2022, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior 
ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 24 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: 
0008843-79.2018.8.27.2722 EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADA: FFR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA BEM: 01 (um) lote nº 12, da quadra 31, situado na avenida Parque (antiga via de pedestre), do loteamento Jardim 
Boulevard, com área de 300,00 m², medindo 10,00 metros de frente, confrontando com a Via de Pedestre; 10,00 metros de 
fundo, confrontando com o lote 50; 30,00 metros do lado direito, confrontando com o lote 11; e 30,00 metros do lado esquerdo, 
confrontando com o lote 13. situado em Gurupi/TO, Registrado sob o nº R-29.667, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Gurupi/TO. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) FIEL DEPOSITÁRIO: Adailton Lima Marinho 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: conforme descrição acima. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 60.543,07 (sessenta mil, 
quinhentos e quarenta e três reais e sete 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. B. Na adjudicação: A comissão 
corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% 
do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. As comissões serão devidas após 10 dias da nomeação do leiloeiro sem 
que haja neste prazo alguma contestação. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão 
preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da 
disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso 
não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e 
veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o 
início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 
avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não 
seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de 
pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de 
cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser 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, 
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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 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 ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - 
Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade 
prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. 
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 
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vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O ARREMATANTE de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas 
processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas 
letras A, B e C ficarão por conta do arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoriado TJ/TO), não inclusas no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 
1.286/2001, Tabela X, item 63, a 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 ser pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos 
realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma 
aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação 
serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 29.667 
AV-3/29.667. Gurupi, 06/09/2018. Protocolo n. 100.422, de 30/08/2018. PENHORA. Procede-se a esta averbação nos termos da 
Carta Precatória de Penhora, Registro e Avaliação, datada de 29/06/2018, expedida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda 
e Registros Públicos da Comarca de Palmas-TO, extraída dos autos n. 0019087-80.2017.827.2729, em que figuram como 
partes: ESTADO DO TOCANTINS – FAZENDA ESTADUAL X FFR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., na matrícula 
acima qualificada; autuada na Vara de Precatórias desta Comarca sob o n. 0008843-79.2018.827.2722, instruído com despacho 
datado de 16/08/2018, expedido pela MM. Juíza de Direito, Dra. Roniclay Alves de Morais; para constar que, o imóvel objeto 
desta matrícula foi penhorado por ordem da MM. Juíza de Direito daquela Comarca, Dra. Silvana Maria Parfieniuk, para 
assegurar o pagamento da importância reclamada na lide, dandose à causa o valor de R$ 24.609,32 (vinte e quatro mil, 
seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos); cujo imóvel foi depositado em mãos do fiel depositário, Adailton Lima Marinho. 
A ordem judicial foi cumprida com os dados de qualificação constante da aludida carta. 
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): EXECUTADA: FFR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, através de 
seu Advogado devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s) EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA OAB/TO004328, 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 seus Procurador 
devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 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 Gurupi, Estado doTocantins. 

MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES 
Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 – P1 

 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5126 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022 13 

 

 
 

1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4596709 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO:MARIA DO BONFIM LINO DOS SANTOS. 
OBJETIVO: Citação da requerida MARIA DO BONFIM LINO DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG n.º 281.965 SSP/TO e 
do CPF n.° 693.449.061-49, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da petição de inicial, bem como para, caso 
queira, no prazo  para em 15 dias contestarem a ação, sob pena de terem-se por verdadeiros os fatos articulados na petição 
inicial (art. 344 do Código de Processo Civil), dos autos nº 0011822-43.2020.827.2722, Ação de USUCAPIÃO que lhe move 
MARINALVA BARBOZA VIEIRA CARDOZO DE SOUZA. 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, 07 de Fevereiro 2022. Eu, JOÃO CARLOS 
RESPLANDES MOTA, Técnico Judiciário, o digitei e assino. FABIANO GONÇALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
 

Central de execução fiscal 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SILVERIA SANTOS MOURA- CPF/CNPJ: 189.430.981-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0022391-79.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 19894, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 270,31 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ASSOC. MEDICA DO TO.REGIONAL DE GPI LTDA- CPF/CNPJ: ° 
00.278.812/0001-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012619-92.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No 
(S). 104045, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 413,70 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS 
E SETENTA CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o 
presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE TURIBIO CAMPOS - CPF/CNPJ:  212.517.971-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000445-39.2010.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 4454, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ $ 1.563,93 (Hum mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e três 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: HONEI MARTINS VELOSO - CPF/CNPJ:  280.931.018-10, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014703-66.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 8615, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 111,62 (CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ) que 
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deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOÃO BATISTA FERREIRA - CPF/CNPJ: 246.665.561-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012035-08.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125234, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 98,63 (Noventa e oito reais e sessenta e três centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 09 fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JUVENAL COSMO DE BARROS - CPF/CNPJ: 422.823.491-72 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos 
Eletrônico - e-Proc – n° 5010773-23.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000126124, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 302,13 (Trezentos e dois reais e treze centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 09 de fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 001070748.17.2021.827.2722 
Denunciado: JOSÉ ORLANDO BORGES DOS REGOS 
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 JOSÉ ORLANDO BORGES DOS REGO, brasileiro, nascido 
aos 01.11.1987, filho de Jovina Borges do Rego, CPF n°. 054.880.041-3, atualmente em local incerto e não sabido, como 
incurso nas penas artigo artigo 129, §9° e 147 (por duas vezes, em continuidade delitiva, conforme descrito no artigo 71 do CP), 
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 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008624.61.2021.827.2722 
Denunciado: PEDRO ANTONIO DE LIMA 
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 PEDRO ANTONIO DE LIMA, brasileiro, nascido em 
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05.03.1966, filho de Mariana Francisca de Lima, portador do CPF 500.197.321-04, 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, quarta-feira, 9 de 
fevereiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz 
de Direito 
 

PALMAS 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 0032105-37.2018.8.27.2729 
Monitória 
REQUERENTE: KEILA NUNES DA CONCEIÇÃO ARENDT - CPF:66358663100 
REQUERIDO: VERTICAL INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 19722434000123 
REQUERIDO: WASHINGTON LUIZ MONTEIRO - CPF: 98505823168 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0032105-37.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por KEILA NUNES DA 
CONCEIÇÃO ARENDT em desfavor de VERTICAL INDUSTRIAL LTDA. e WASHINGTON LUIZ MONTEIRO, e que por este 
meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida VERTICAL INDUSTRIAL LTDA., CNPJ: 19722434000123 e WASHINGTON LUIZ 
MONTEIRO, CPF: 98505823168, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, 
bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no 
Despacho do evento 53.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS - AUTOS:0010286-73.2020.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: LUCIELA SOARES DA SILVA - CPF: 82559864134 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A - CNPJ:09296295000160 
REQUERIDO: GLOBAL AGENCIA DE VIAGENS S/A - CNPJ: 21286525000105 
REQUERIDO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A - CNPJ: 10829577000164 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0010286-73.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por LUCIELA 
SOARES DA SILVA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA 
S.P.A e GLOBAL AGENCIA DE VIAGENS S/A, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida GLOBAL AGENCIA 
DE VIAGENS S/A, CNPJ: 21286525000105, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme 
determinado no Despacho do evento 86.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0014523-24.2018.8.27.2729 
Usucapião 
REQUERENTE: RONE MAGNA PEREIRA - CPF: 78626749104 
REQUERENTE: ALAIR DOS REIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 78626749104 
REQUERIDO: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 12552160182 
REQUERIDO: MARIA FRANÇA DA SILVA CARVALHO - CPF: 18400019172 
REQUERIDO: ELIZANA TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 00928698157 
REQUERIDO: FABIO TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 90201566168 
REQUERIDO: JOCIRLEY TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 87905302172 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0014523-24.2018.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por RONE MAGNA PEREIRA e 
ALAIR DOS REIS PEREIRA DA SILVA em desfavor de MARIA FRANÇA DA SILVA CARVALHO, JOSE AUGUSTO DE 
CARVALHO, ELIZANA TEIXEIRA CARVALHO, JOCIRLEY TEIXEIRA CARVALHO e FABIO TEIXEIRA CARVALHO, e que por 
este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida JOCIRLEY TEIXEIRA CARVALHO, CPF: 87905302172 e FABIO TEIXEIRA 
CARVALHO, CPF: 90201566168, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, 
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bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no 
Despacho do evento 117. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00314803720178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: DOMINGOS PATRÍCIO ALVES 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) DOMINGOS PATRÍCIO ALVES, brasileiro, união estável, vendedor, nascido aos 25/10/1987, natural de 
Tocantínia-TO?, portador do RG nº 1.092.550 SSP/TO, inscrito no CPF nº 017.916.061-30, filho de Luiz Antônio Alves dos Reis e 
de Rita Patrício do Nascimento, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe 
da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0031480-37.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "I - 
RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado do Tocantins, em 20 de setembro de 2017, denunciou DOMINGOS PATRÍCIO 
ALVES, brasileiro, união estável, vendedor, portador do RG nº 1.092.550 SSP/TO e CPF nº 017.916.061-30, filho de Luiz Antônio 
Alves dos Reis e de Rita Patrício do Nascimento, nascido aos 25/10/1987, na cidade de Tocantínia-TO, residente na Avenida 
Tocantins, Quadra 01, 04, Setor Morada do Sol, nesta Capital, imputando-lhes a conduta delitiva a seguir narrados: I – DOS 
FATOS: Consta dos autos do Inquérito Policial que por volta das 11 horas do dia 30 de dezembro de 2016, em um ponto de 
ônibus na Quadra 507 Sul, nesta Capital, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, tentou subtrair, para si, mediante 
grave ameaça, uma bolsa feminina, contendo documentos pessoais, um aparelho de telefone celular smartphone LG K10 e R$ 
175,00 (cento e setenta e cinco reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Elisângela Pereira Pajau, como consta do Auto de 
Exibição e Apreensão fls. 09. Na época dos fatos, a vítima se encontrava no referido ponto de ônibus, momento em que o 
denunciado se aproximou conduzindo uma motocicleta furtada, no mesmo dia, na parte da manhã, consistente em uma Honda / 
CG 125 FAN ES, ano e modelo 2010, cor preta, placa MWF-4607, e simulou para a vítima estar armado, colocando a mão na 
cintura, logo em seguida anunciou o assalto, ordenando que ela entregasse a sua bolsa, senão ele ia atirar, em razão disso, com 
receio de que alguma mal lhe sobreviesse, a vítima entregou a sua bolsa ao meliante, que continha os bens acima descritos. A 
vítima, no entanto, com a ajuda de um homem que passava pelo local de carro, ao perceber que o autor estava com problema no 
funcionamento da motocicleta e se encontrava parado a apenas 100 metros de distância do local do roubo, foi até a direção de 
seu algoz e tomou sua bolsa de volta, tendo Domingos Patrício Alves conseguido religar o veículo furtado, evadindo-se do 
local. A Polícia Militar foi acionada, e em diligências, encontraram o denunciado nas proximidades do Hotel Itália, nesta Capital, 
sendo este reconhecido pela vítima e preso em flagrante. Nesta ocasião, ele confessou que realmente era o autor da tentativa do 
roubo em comento, inclusive que havia praticado o furto da motocicleta, na manhã dos fatos, em frente a empresa SELVAT, 
localizada na Quadra 1106 Sul, mas não há nenhuma outra prova, no presente procedimento investigatório, de que o mesmo 
tenha ou não praticado tal furto descrito no (B.O nº 77175 E / 2016, fls. 18), todavia, é inegável que o acusado, analisando toda a 
narrativa dos fatos incluídos no Inquérito Policial, agiu consciente e voluntariamente ao conduzir coisa que sabia almenos ser 
produto de crime, em razão de que a mesma só permanecia ligada com a utilização de uma chave mixa utilizada na ignição do 
veículo automotor, visto que também não expôs nenhuma prova documental ou testemunhal que demonstrasse boa fé, logo 
praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Assim agindo, o denunciado incorreu nas 
sanções do artigo 157, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, c/c, ainda, com o artigo 180, “caput”, todos do Código Penal, na forma do 
artigo 69, do mesmo Código Repressivo motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO (...). Auto de exibição e apreensão, evento 01 
dos autos de inquérito policial. Termo de restituição, evento 01 dos autos de inquérito policial. Laudo pericial de vistoria e 
avaliação de objetos, evento 18 dos autos de inquérito policial em apenso. Em 22 de setembro do ano de 2017 a denúncia foi 
recebida. Devidamente citado o denunciado apresentou sua defesa, via advogado, evento 22. Aberta a instrução processual, o 
magistrado explicou as partes que os depoimentos seriam colhidos e registrados por meio audio-visual, nos termos do art.405, 
§§ 1º e 2º, do CPP. Foram ouvidas as testemunhas de acusação Availdo Martins Sales, Awdson Fabrício de Araujo Albuquerque 
e Elisângela Pereira Pajau. Em seguida o denunciado Domingos Patrício Alves. O Representante Ministerial requereu a 
apresentação das alegações finais por memoriais, a defesa não se opôs e este juízo deferiu. Em suas alegações finais por 
memoriais (evento 95), o representante ministerial requereu: (...)PROCEDÊNCIA da denúncia, com a consequente 
CONDENAÇÃO do acusado DOMINGOS PATRÍCIO ALVES nas sançõe penais previstas nos artigos 157, caput e 180, caput, na 
forma do artigo 69, todos do Código Penal (...)”. Já a defesa em sede de alegações finais por memoriais (evento 93), 
requereu: “(...)A improcedência da pretensão punitiva, e caso seja o entendimento de Vossa Excelência, a uma Sentença 
Condenatória, que seja culminada em um regime menos gravoso; Que seja observado o atenuante da Confissão Voluntária do 
acusado; Uma vez que o Domingos Patrício Alves cumpriu uma longa pena em prisão domiciliar (regime semiaberto) nesta 
Capital, com autorização de trabalho externo, sem nenhuma falta grave, no seu cumprimento. (...)”. É o relatório, passo aos 
fundamentos da sentença. III - DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, 
para CONDENAR o acusado DOMINGOS PATRÍCIO ALVES como incursos nas penas do art. 157 caput e artigo 180, caput, 
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ambos do Código Penal Brasileiro. Passo à dosagem da pena do crime tipificado no artigo 157, caput do CPB. 1ª FASE - 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal: o réu demonstrou culpabilidade mínima, pois de forma livre, sabedor da 
ilicitude de sua conduta, deliberadamente, resolveu roubar a bolsa da vítima, não registra antecedentes; a conduta social e a 
personalidade não podem ser consideradas normais; não há motivo plausível para o cometimento da infração, haja vista que o 
acusado é apto ao trabalho; as conseqüências da infração prejudicam o réu, porque a res furtivae foi restituída; o comportamento 
da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso. PENA-BASE: Considerando que a maior parte das circunstâncias 
judiciais vertem a favor do denunciado, fixo a pena-base no grau mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento 
e vinte) dias-multa. 2ª FASE – ATENUANTES: Deixo de atenuar a pena em face da confissão, com espeque na Súmula 231 do 
STJ. AGRAVANTES: Nada há para ser considerado. 3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: Nada há 
para ser considerado. PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 120 
(cento e vinte) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. Passo à dosagem da pena do crime tipificado no artigo 
180, caput do CP. 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal: A culpabilidade não transcende àquela 
que subjaz ao tipo descrito no art. 180, caput do CP. Não há registro de antecedentes. Em relação à conduta social, não há 
elementos que a descrevam. A personalidade não foi estudada. Os motivos do crime não favorecem o réu. Agiu por mera 
cupidez. As circunstâncias são irrelevantes. As conseqüências não foram graves.O comportamento da vítima não facilitou nem 
incentivou a conduta do acusado. PENA-BASE: Considerando que a maior parte das circunstâncias judiciais vertem a favor do 
denunciado, fixo a pena-base no grau mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 2ª 
FASE – ATENUANTES: Deixo de atenuar a pena em face da confissão, com espeque na Súmula 231 do 
STJ. AGRAVANTES: Nada há para ser considerado. 3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: Não há para 
ser considerado. PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias, 
cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Em virtude do que foi 
valorado na fixação da pena-base, a sanção será cumprida inicialmente em regime semiaberto (artigo 33, §2°, “b” do 
CP). SUBSTITUIÇÃO e SURSIS: Deixo de aplicar os referidos institutos em razão do quantum de pena. RECURSO: Concedo ao 
acusado direito de recorrer em liberdade. DIREITOS POLÍTICOS: Os direitos políticos do réu ficarão suspensos, enquanto 
durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). CUSTAS PROCESSUAIS: Isento o sentenciado ao 
pagamento das custas processuais. OUTROS EFEITOS DA CONDENAÇÃO, FIANÇA, COISAS APREENDIDAS ETC.: Nada há 
para ser considerado. DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as modificações, em caso 
de provimento de eventual recurso): lance-se o nome dos réus no rol dos culpados; extraia-se a guia de execução 
penal, comunique-se à Justiça Eleitoral; P.R.I. Palmas/TO, 11 de novembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz 
de Direito." Palmas, aos 08/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
                                                                                         
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a quem o presente Edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania tramita a ação POPULAR, de nº 0013996-04.2020.827.2729, ajuizada por PABLO ARAÚJO 
MACEDO em face de IVONETE PEREIRA MOTA, Secretária Municipal de Comunicação do Município de Palmas e CINTHIA 
ALVES CAETANO RIBERIO, Prefeita do Município de Palmas, na qual almeja a suspensão do DESPACHO nº 010/2020/SECOM 
que determinou a dispensa de licitação para a contratação de agência de publicidade (autos administrativo N°: 2020018270), sob 
o fundamento de ser desproporcional a adjudicação do respectivo serviço, diante da situação de calamidade pública instalada no 
Brasil, motivo pelo qual sustenta ser mais razoável a reversão do erário na aquisição de equipamento a serem utilizados pelos 
profissionais da saúde. Nos autos o autor pugna pela desistência da presente ação. O MM. Juiz determina a expedição e 
publicação do presente edital com a finalidade de notificar todo e qualquer cidadão para que, querendo, dar continuidade à 
mesma ação, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 9.º, c.c o art. 7.º, inc. II, ambos da Lei n.º 4.717.  E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei. Eu,  Márcia Regina Pereira Silva- Escrivã Judicial, que o digitei e subscrevo. Palmas/TO., 27 de janeiro de 2022. 
 

3ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMES DE BENS DO CASAMENTO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS - EDITAL Nº 4593478 
O Excelentíssimo NELSON COELHO FILHO, MM Juiz de Direito em substituição automática desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, torna-se público que por este Juízo e respectivo cartório processam os autos da Ação de 
Alteração de Regime de Bens de nº 0029232-59.20218272729  que JOAO BATISTA ARAUJO ALBERNAZ, brasileiro, casado, 
servidor publico, portador da Carteira de Identidade RG: 1265973 SSP-TO, inscrito no CPF/MF sob o 593.381.305-25 
e ROSEMEIRE BOAVENTURA LIMA ALBERNAZ, brasileira, casada, Assistente Social e bacharelando em Educacão fisica, 
portadora da Carteira de Identidade RG: 1.265.967 SSPTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 319.272.618-05,, ingressaram 
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com Ação de Alteração de Regimes de Bens do Casamento almejando alterar o regime de bens de: REGIME DA 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. E em atendimento ao § 1º do art. 734 do CPC e 
1.639, §2º do Código Civil, para dar publicidade a todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). 
Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, para divulgar a pretendida alteração do 
regime de bens, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico e Jornal de grande ciculação com prazo de trinta dias. Eu, Renato 
Gomes Carvalho, Técnico Judiciário. Digitei. Palmas/TO., 07 de fevereiro de 2021.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 4593478v2 e do código 
CRC 933ae183.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
7/2/2022, às 14:7:21 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0052898-60.2019.8.27.2729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): CRISTINA SENA DE SOUZA 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais,  INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) CRISTINA SENA DE SOUZA, brasileira, 
solteira, nascida aos 30.04.1982, inscrita no CPF nº 701.733.252-03, natural de Ananindeua/PA, filha de Ruth Sena de 
Souza, estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, para oferecer DEFESA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 55 da Lei11.343/06, 
com as advertências a seguir: 1. O(s) réu(s) poderá(ão) argüir preliminares e invocar todas a razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que pretende (em) produzir e arrolar testemunhas, até o máximo de 05(cinco), 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da 
resposta no prazo acima assinalado, implicará a nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato." DENÚNCIA: No dia 
20.10.2019, por volta das 17 horas, na Avenida Contorno, próximo à Praça das Cruzes, Setor Santa Bárbara, nesta cidade, 
CRISTINA SENA DE SOUZA, após adquirir, foi flagrado trazendo consigo drogas para fins de comércio, consistentes em 51 
(cinquenta e uma) pedras de CRACK e uma porção esfarelada da mesma substância, com peso bruto de 12,2 g (doze gramas e 
duas gramas), acondicionado em 01 (um) frasco plástico “tic tac”, conforme auto de prisão em flagrante, depoimentos de 
testemunhas, auto de apreensão e exibição e laudo pericial definitivo nº 5937/20191 . Segundo o apurado, nas condições de 
tempo e local acima mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com um grupo 
composto por 08 pessoas, que aparentavam ser usuários de drogas, razão pela deliberaram pela abordagem. Após revista 
pessoal, a denunciada foi surpreendida na posse de 51 (cinquenta e uma) pedras de crack e de uma porção esfarelada da 
referida substância, encontrados no bolso de direito de seu macacão. Em entrevista informal com policiais, a denunciada atribuiu 
a propriedade da droga ao traficante Leozinho de Tal, e que estava naquele local, além de vender drogas a usuários, realiza 
programas sexuais. Diante o exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins denuncia CRISTINA SENA DE SOUZA como 
incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual requer o recebimento da presente denúncia, determinando-se o 
processamento do feito pelo rito do art. 54, “caput”, e seguintes da Lei nº 11.343/06, com a notificação da denunciada (via carta 
precatória) para apresentar a da defesa prévia escrita (art. 55, “caput”, da Lei nº 11.434/06), seguindo-se à instrução do feito com 
o interrogatório, tomada de declarações das testemunhas a seguir arroladas e realização dos debates orais. Maria Natal de 
Carvalho Wanderley Promotora de Justiça DECISÃO/DESPACHO: " CRISTINA SENA DE SOUZA foi denunciada pelo Ministério 
Público pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (evento 01). A denunciada foi beneficiada 
com a liberdade provisória mediante as seguintes condições: “1 - Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for 
intimado (art. 319, I, CPP). 2- Comunicar previamente a este Juízo eventual mudança de endereço. 3- Proibição de ausentar-se 
da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial (art.319, IV, CPP). Lavre-se termo de compromisso, no qual 
deverá constar a advertência de que o descumprimento de qualquer uma das medidas acima poderá acarretar sua substituição, 
a imposição de outra em cumulação ou a decretação da prisão preventiva.” Expedido mandado de notificação, a ré não foi 
localizada no endereço fornecido nos autos, (evento 12). Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou 
pela decretação da prisão preventiva (evento 21). Pois bem. Em análise, verifico que razão assiste a i. Promotor de Justiça em 
pugnar pela decretação da prisão preventiva, uma vez que a acusada foi regularmente alertada por ocasião do cumprimento do 
Alvará de Soltura quanto às condições que deveria cumprir, bem como da possível decretação da prisão preventiva em caso de 
descumprimento. Assim, estando a ré ciente, descumpriu as condições, o que equivale à própria fuga do distrito da culpa, em 
virtude da impossibilidade de precisar a localização da denunciada. O artigo 312, § 1º do Código de Processo Penal dispõe que: 
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em 
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A prisão preventiva da 
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acusada se faz necessária, para a garantia da ordem pública, haja vista que o status libertatis da investigada poderá oferecer 
risco à paz social, considerando o descumprimento da medida cautelar imposta, o que implica dizer, que a acusada pretende 
frustrar a instrução do processo e a aplicação da lei penal. Como bem salientou o representante do Ministério Público (evento 
21): “Verifica-se ainda que a acusada obteve liberdade provisória nos autos de Eproc nº 0044295-95.2019.827.2729 todavia, 
decisão evento 7, foram-lhe aplicadas as medidas cautelares dentre elas o comparecimento a todos os atos processuais para os 
quais fosse intimado, bem como comunicar previamente ao Juízo eventual mudança de endereço , sob pena de decretação de 
prisão preventiva. Sendo assim, ante o descumprimento de tais medidas por parte da acusada, o Ministério Público manifesta 
para que seja novamente decretada sua prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 do CPP.” Nesta seara, 
defiro o pleito ministerial e decreto a prisão preventiva da ré, o que faço com fundamento nos artigos 312, § 1º e artigo 282, § 4º, 
ambos do CPP, para fins de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se no sistema BNMP 
mandado de prisão em desfavor da denunciada. Após o cumprimento da ordem, e em observância ao princípio constitucional da 
ampla defesa, determino a notificação da denunciada para apresentar a defesa preliminar no prazo legal de 10 (dez) dias. 
Decorrido este prazo sem qualquer manifestação, associe-se aos autos o Defensor Público. Cumpra-se. Palmas, 18 de março de 
2021." INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1) Endereço do Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas: Fórum de Palmas, Avenida 
Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º andar, Plano Diretor Sul, Palmas / TO - E-mail: crimpalmas4@tjto.jus.br - Telefone: 
(63)3218-4545. 2) Defensoria Pública: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, ao lado do fórum, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-6752. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 09/02/2022 Eu, 
JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 260/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 09 de fevereiro de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO  os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO o contido no Ofício 003/2022, da lavra da servidora Esly de Abreu Oliveira Mourão. 
RESOLVE: 
Art 1º. alterar a Portaria Nº 234/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 07 de fevereiro de 2022, para o fim de registrar que o 
plantão judicial do período de 11/02/2022 às 18h a 14/02/2022, às 11h59min, será cumprido pela servidora Karla Edlamar 
Franceschini e do período de 14/02/2022 às 18h a 18/02/2022 às 11h59min será cumprido pela servidora Esly de Almeida 
Lopes Barros. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012.  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos nove (09) dias do mês 
de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00398041620178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: HELIO TEIXEIRA CHAVES- CNPJ/CPF nº 10189342000155: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
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tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00392845620178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: A C PEREIRA ELETRONICOS, CNPJ/CPF nº 07273811000105, e o 
sócio coobrigado: ANDERSON CARLOS PEREIRA, CNPJ/CPF nº 33629391800: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 
(cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem 
que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00333420920188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: D. O. FONSECA, CNPJ/CPF nº 08060763000130, e o sócio coobrigado: 
DENNY OLIVEIRA FONSECA, CNPJ/CPF nº 25258940225: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 
termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que 
remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00302701420188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado:  M S DA SILVA EIRELI-ME- CNPJ/CPF nº 17.013.668/0001-76: e o sócio 
coobrigado: MARGARETHE SCHMIDT DA SILVA, CNPJ/CPF nº 728.039.322-53, INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos  embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00059765820198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ESPOLIO DE WALTER JOSE FERREIRA, CNPJ/CPF nº 290.975.171-
68: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00544722120198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ESPOLIO DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
08077240763: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00441045520168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: U N DA ABADIA EVENTOS, CNPJ/CPF nº 12409001000173, e o sócio 
coobrigado: UEDSON NEITON DA ABADIA, CNPJ/CPF nº 00969574177: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) 
dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 
ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de 
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00455465620168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FEITOSA, CNPJ/CPF nº 
84439475191: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00438386820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA EDINA MONTEL MILHOMEM, CNPJ/CPF nº 41397312149: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00080692820188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: LIDIA BERTAN, CNPJ/CPF nº 001.667.761-73: INTIMADO para, caso 
queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS Nº  50042438920128272737  
Ação: AÇÃO PENAL   
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusados: JUVENIL COSTA DE OLIVEIRA  
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 50042438920128272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JUVENIL COSTA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
gerente de fazenda, nascido aos 07/08/1949, natural de Marzagão-GO, filho de Evaristo Montes e de Lucinda Maria de 
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Oliveira, residente na Rua 106, .casa 82, St. .Jardim Aliança, Aliança do Tocantins-TO,que fica(m) CITADO(S) para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir 
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 50042438920128272737,que a Justiça 
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 14, 
"caput"., da Lei n° 10.826/03 e art. 46, Parágrafo Único, da Lei n° 9.605/98, na forma do art. 69, caput, do Código 
Penal.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como 
não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se 
ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 09 de fevereiro de  2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei 
e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS Nº  00137537020198272737  
Ação: AÇÃO PENAL   
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusados: VALDEIR DA SILVA RODRIGUES  
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00137537020198272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) VALDEIR DA SILVA RODRIGUES brasileiro, união 
estável, desocupado, natural de Goiânia/GO, nascido aos 03/05/1994, portador do CPF n° 703.478.971-18, filho de Valdir 
Ferreira da Silva e Sandra Pereira da Silva, residente na Rua Getúlio Vargas, centro, Porto Nacional/TO,que fica(m) 
CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, 
podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00137537020198272737,que a 
Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 
155, § 4°, I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não 
apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) 
citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) 
notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 09 de 
fevereiro de  2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de 
Direito.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS Nº  00092434320218272737  
Ação: AÇÃO PENAL   
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusados: ADELMO ALVES MARTINS  
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, 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 em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00092434320218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) ADELMO ALVES MARTINS, brasileiro, união estável, 
motorista, nascido aos 05/11/1980, em localidade não informada, filho de Aldemar Ferreira Martins e Divina Lucia Alves 
Pereira, RG 602.632 SSP/TO, CPF 716.244.141-68, residente na Vila Tocantins, Casa 04, Setor Habitacional, 
Fátima/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de 
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 
00092434320218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) 
denunciado(s) como incurso(s) nos artigos 5º, 7º, II, e 41, todos da Lei 11.340/06 Devendo constituir advogado para 
promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) 
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) 
sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, ao 09 de fevereiro de  2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes 
Pereira Rodrigues– Juiza de Direito.   
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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 0009708-86.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PAULO AGUIAR 
FERREIRA, CNPJ/CPF nº 23425784153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 24 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. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº0003376-03.2020.8.27.2738 –  JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
Requerente: CIRILO GUILHERME PEREIRA 
Requerido: IDEVAN OLIVEIRA 
FINALIDADE: Intimar o requerido da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC/2015. 
Sem custas e honorários. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a 
parte autora para promover o cumprimento de sentença no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema.JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO.  Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0000330-69.2021.8.27.2738 –  JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
Requerente: RAFAELA CUNHA DA SILVA 
Requerido: NADIR LEMES PEREIRA LIMA, LORRAINE LEMES MONTE, JOSE ERISVALDO LIMA MONTE, F & C ATACADO E 
VAREJO EIRELI e  JD CELULARES LTDA 
FINALIDADE: Intimar o requerido da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
HOMOLOGO o requerimento de desistência da ação e, em consequência EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no art. 485, incisos VIII, do CPC/15. Por consequência, REVOGO a liminar concedida no ev. 3. Sem custas ou 
honorários (art. 55, Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado e observadas as 
formalidades legais, dê-se baixa. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO.  
Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL Nº 4217354 - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 3ª PUBLICAÇÃO 
AUTOS DE INTERDIÇÃO Nº 0000047-40.2021.8.27.2740/TO 
AUTOR: MARIA LUCIA DE SOUSA FREITAS 
RÉU: CRISTIANO FREITAS MENEZES 
Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou 
dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de CRISTIANO FREITAS MENEZES, brasileiro, filho 
de Zezuita Freitas Menezes, natural de Estreito-MA, portador do Registro Geral nº 1.110.997-2ª via - SSP-TO, inscritno CPF sob 
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nº 070.979.771-08, residente e domiciliado na Rua Ayrton Senna, s/n (próximo a torre da Claro), centro, Palmeiras do Tocantins-
TO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido nomeada CURADORA a 
Sra. MARIA LUCIA DE SOUSA FREITAS, brasileira, portadora do CPF nº 018.850.791-41, RG nº 062272022017-4-SSP-MA, 
residente e domiciliada na Rua Ayrton Senna, s/n (próximo a torre da Claro), centro, Palmeiras do Tocantins-TO, que deverá 
prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento 
adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 
pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita:  (...). Diante do exposto, e 
em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO 
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE CRISTIANO FREITAS 
MENEZES, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando - lhe como curadora a 
requerente MARIA LUCIA SOUSA FREITAS , que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 
na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou 
onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao 
disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, 
do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Defiro a assistência 
judiciária gratuita a parte autora. Sem custas e sem honorários, nos termos da lei. Promova-se a baixa definitiva, com as cautelas 
legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 23 de junho de 2021. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz de 
Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que 
será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Tocantinópolis-TO, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (30/11/2021). Eu,   Márcia 
Maria Gomes da Silva, Téc. Judiciária, que o digitei. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 4227931 - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERDIÇÃO - 3ª PUBLICAÇÃO 
CURATELA Nº 0002677-40.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: LISAMAR DE OLIVEIRA SOUSA 
RÉU: JOSE RIBEIRO CAMPOS FILHO 
Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou 
dele tiverem conhecimento que foi deferida por sentença a SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA do interditando JOSE RIBEIRO 
CAMPOS FILHO, brasileiro, nascido em 02/01/1966, filho de José Ribeiro Campos e Aldenora Oliveira Campos, inscrito no 
CPF/MF sob 457.604.891-00, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 1079 - CENTRO - Tocantinópolis-
TO, tendo lhe sido nomeado nova CURADORA a Sra. LISAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 
198.822.971-53, residente e domiciliada na Rua Av. Nossa Senhora de Fátima, 1079 - CENTRO - Tocantinópolis-TO, que deverá 
prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento 
adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 
pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita:  (...). Diante do exposto, e em 
consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DEFIRO A 
SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA do interditando JOSE RIBEIRO CAMPOS FILHO. Nomeio como nova curadora do interditando 
a Sra. LISAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Expeça-se TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, sendo 
que no referido termo, deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil. 
Publique-se o ato, conforme determinação expressa no artigo 755, § 3° do CPC. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito 
em julgado, procedase a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Cientes os 
presentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se; (...) Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz de Direito". E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, 
aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (30/11/2021). Eu,   Márcia Maria Gomes da Silva, Téc. 
Judiciária, que o digitei. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: 
ANDERSON GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘Eurano’, brasileiro, nascido aos 01/09/1999, filho de Raimunda Martins Gomes e 
Carlos André Alves dos Santos, nos autos de Ação Penal n° 0004480-24.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os 
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autos serão certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: 
ANDERSON GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘Eurano’, brasileiro, nascido aos 01/09/1999, filho de Raimunda Martins Gomes e de 
Carlos André Alves dos Santos, nos autos de Ação Penal n° 0004335-65.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os 
autos serão certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: 
BRUCEBENO FERREIRA SOUSA, brasileiro, união estável, nascido aos 23/04/1985, natural de Imperatriz/MA, filho de Cleonice 
Ferreira Sousa, RG 0613953329172 SSP/MA e CPF 005.129.241-63, nos autos de Ação Penal n° 0004188-
39.2020.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal 
do acusado ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não 
comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOUSA, vulgo ‘Sukita’, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/04/1990, natural de Axixá do 
Tocantins-TO, filho de Leoci Alves de Sousa e de Francisco Sebastião de Sousa, RG 044185502012-5 SSPMA, CPF 
702.442.491-56, nos autos de Ação Penal n° 0003076-06.2018.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O 
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado o prazo do 
edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os autos serão 
certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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  JOSÉ 
MIRANDA, brasileiro, divorciado, caminhoneiro, nascido aos 22/03/1951, natural de Bodó/RN, filho de Antonia Maria da 
Conceição e Francisco Miranda Assunção, portador do RG 618792 SSP/GO e CPF 170.221.856-20, nos autos de Ação Penal 
n° 0001181-10.2018.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de 
defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: ADÃO 
BEZERRA SOUSA, brasileiro, união estável, natural de Estreito/MA, nascido aos 29/12/1989, filho de Adalzira Bezerra de Sousa 
e Manoel Alves da Silva, RG nº 0647530620184 SSP/MA, nos autos de Ação Penal n° 0002738-61.2020.8.27.2740/TO, por 
estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo 
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de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: 
JOSIAS LIMA DE SOUSA, brasileiro, união estável, borracheiro, nascido aos 09/03/1989, natural de Tocantinópolis/TO, filho de 
José Ferreira de Sousa e Maria de Lourdes Lima de Sousa, nos autos de Ação Penal n° 0000714-94.2019.8.27.2740/TO, por 
estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo 
de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: FELIX 
BATISTA DAS NEVES JUNIOR, brasileiro, armador, solteiro, nascido aos 27.01.1992, natural de Estreito/MA, filho de Maria 
Coelho Ferreira e de Felix Batista das Neves, CPF nº 048.596.371-00, nos autos de Ação Penal n° 0000195-
17.2022.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal 
do acusado ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não 
comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: LUCAS 
MOREIRA NEVES, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Planaltina/GO, nascido em 13/08/1966, filho de Maria do 
Rosário Moreira Jorge Chaves e de Francisco de Assis Neves, RG 3122666 SSP/ DF e CPF 063.323.411-73, nos autos de Ação 
Penal n° 0000194-32.2022.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de 
defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da 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: 
IRANILSON GERMANO GOMES DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, criador de frango, natural de Tocantinópolis/TO, nascido em 
07/11/2000, filho de Iracema Gomes da Silva e Adriano Rodrigues de Araújo, nos autos de Ação Penal n° 0000141-
51.2022.8.27.2740, 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. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal 
do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não 
comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e 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. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA 
  

Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, 
S/N, Fórum da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - 
https://www.tjto.jus.br/ - Email: seci@tjto.jus.br 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000498-40.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: STEFENE MAIARA MARTINS GOMES 
RÉU: HELIO TEIXEIRA CHAVES 

EDITAL Nº 4338437 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0000498-40.2017.8.27.2729, Cumprimento de sentença, proposta por BANCO DO BRASIL SA, em 
desfavor de STEFENE MAIARA MARTINS GOMES e HELIO TEIXEIRA CHAVES, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO 
da parte Executada, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para 
que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial de R$ 122.392,87 (cento e vinte e dois mil 
trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que 
cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 
nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a 
dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 211. 
OBSERVAÇÕES: 
Processo 0000498-40.2017.8.27.2729/TO, Evento 213, EDITAL1, Página 1 
0000498-40.2017.8.27.2729 4338437 .V2 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública 
:: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será 
realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, 
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 382890700217 para acesso integral. 
Eu, Pablo Nunes Povoa Gadotti , Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 
civel1araguaina@tjto.jus.br 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001386-15.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: VALDEMAR DE AGUIAR NETO 
  

EDITAL Nº 4014817 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 

  
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 586532663516 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para (1) CITAR o requerido VALDEMAR DE AGUIAR NETO, CPF: 290.813.601-59, ATUALMENTE EM 
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO , de todos os termos da ação, bem como para efetuar o pagamento da dívida exequenda no 
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valor correspondente ao principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, n o prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
ser-lhe penhorados bens, quantos bastem à satisfação total do débito. Fica CIENTIFICADO que, querendo, poderá oferecer 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á com o decurso do prazo deste edital. Fica CIENTIFICADO ainda, 
que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 
6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso em que: 1 sendo a 
proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o 
executado advertido de que, nesta hipótese, o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o 
vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao 
executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de Processo 0001386-
15.2016.8.27.2706/TO, Evento 222, EDITAL1, Página 1 
0001386-15.2016.8.27.2706 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 

civel1araguaina@tjto.jus.br 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000526-07.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: J S OLIVEIRA 
RÉU: JORDANA SOUSA OLIVEIRA 
  

EDITAL Nº 4487306 
  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 803899379814 
  
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para INTIMAR os requeridos J S OLIVEIRA, CNPJ 09.201.551/0001-98; e JORDANA SOUSA OLIVEIRA, 
CPF 009.351.381-02 , ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, da penhora on line realizada no valor total de R$ 
10.351,62 (dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), evento 200, para ciência do bloqueio de 
dinheiro realizado por meio do sistema Bacen-Jud, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar: (a) que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (b) que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, 
art. 854, § 3º); bem como ADVERTIR o(s) devedor(es) que caso fique(m) silente(s) no prazo acima a indisponibilidade dos 
valores bloqueados será convertida em penhora, ficando desde logo ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, 
dispensando-se nova intimação. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24/01/2022. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor(a) do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada 
abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, 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 
4487306v2 e do código CRC 74003b51. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 24/1/2022, às 19:2:58 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 22.0.000001856-6 

INTERESSADO CENTRAL DE COMPRAS 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 467, de 8 de fevereiro de 2022 
Cuidam os autos de solicitação da Central de Compras para contratação da ferramenta de pesquisas e comparação de preços 
praticados pela administração pública, denominada Banco de Preços, que consiste num sistema de pesquisas baseado em 
resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa de preços para estimar os custos das 
contratações deste Tribunal de Justiça,  mediante contratação direta regida pela Lei 8.666, de 1993, e suas alterações 
posteriores. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4151327), e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 4142834), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do art. 25 "caput" da Lei 8.666/93 (evento 4151410), visando à contratação da empresa NP 
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA para disponibilização da ferramenta em referência, pelo período  de 12 
(doze) meses, no valor total de R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais), conforme proposta no evento 4122965. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências referentes à contratação; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à CCOMPRAS para ciência e acompanhamento. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

  

PROCESSO 21.0.000030543-7 

INTERESSADO DIVENG 

ASSUNTO Contratação de serviços - Projetos de ar condicionado (VRF) 
 

Decisão Nº 490, de 8 de fevereiro de 2022 
Tratam os autos de Projeto Básico 325 (evento 4083000), elaborado pela Diretoria de Infraestrutura o Obras - 
DIVENG, visando a contratação direta de empresa especializada e habilitada em engenharia mecânica, para a elaboração do 
projeto de ar condicionado, sistema VRF, bem como Projetos Básicos e Executivos, para atender a ampliação da sede do prédio 
do Tribunal de Justiça, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, a partir do Projeto Arquitetônico, com fulcro no 
artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
Tendo em vista as informações prestadas pela CCOMPRAS (evento 4118397), a existência de reserva orçamentária 
(evento 4139572), e os fundamentos expendidos no Parecer da ASJUADMDG (evento 4152985), no uso das 
atribuições legais, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, com fulcro 
no inciso II do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, visando a contratação da empresa HIDROSOLVER ENGENHARIA LTDA, 
inscrita sob o CNPJ nº. 07.563.770/0001-91, e situada na QD 110 NORTE ALAMEDA 11 5 CS 4 SL 1 / PLANO DIRETOR 
NORTE / PALMAS / TO / 77006-124, pelo montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para a prestação de 
serviços de elaboração do projeto de ar condicionado, sistema VRF, bem como Projetos Básicos e Executivos, para atender 
a ampliação da sede do prédio do Tribunal de Justiça, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, a partir do Projeto 
Arquitetônico, conforme Mapa de Preços, acostado ao evento 4118390 e Projeto Básico 325, presente no evento 4083000). 
DETERMINO o encaminhamento os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE  para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o contrato, nos termos do artigo 62 § 4º da Lei de 
Licitações. 
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada. 
Concomitante, ao DIGER/DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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PROCESSO 21.0.000031088-0 

INTERESSADO DIGER, DIADM, DMAT, SADIST 

ASSUNTO Aquisição de materiais de aviamento - NUPEMEC/CEJUSC Guaraí - TO 

Decisão Nº 498, de 8 de fevereiro de 2022 
Tratam os autos do Projeto Básico 322 (evento 4067673), elaborado pelo SADIST, que tem por objeto a aquisição de materiais 
de consumo (aviamentos) para suprir a demanda do Poder Judiciário, conforme quantidades e especificações técnicas 
constantes no projeto, mediante contratação direta, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
Tendo em vista as informações prestadas pela CCOMPRAS (evento 4115147), a existência de reserva orçamentária 
(evento 4135926), e os fundamentos expendidos no Parecer da ASJUADMDG (evento 4153641), no uso das 
atribuições legais, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, declarada pelo Senhor Diretor-Geral (evento 
4154018), com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, visando a contratação direta das empresas:  LAÇO 
CHIC COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº. 14.955.020/0001-20, para os itens 01, 02, 03 05, 06, 07, 08, 
09 e 11, pelo montante de R$ 2.923,00 (dois mil novecentos e vinte e três reais), e MAIS AVIAMENTOS EIRELI, inscrita sob 
o CNPJ nº. 15.100.957/0001-87, para os itens 04 e 11, pelo valor de R$ 2.072,40 (dois mil e setenta e dois reais e quarenta 
centavos), relativo a aquisição de materiais de consumo (aviamentos) para suprir a demanda do Poder Judiciário, conforme 
quantidades e especificações técnicas constantes no Projeto Básico 322 (evento 4067673). 
DETERMINO o encaminhamento os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE  para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o contrato, nos termos do artigo 62 § 4º da Lei de 
Licitações. 
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada. 
Concomitante, ao DIADM/DMAT/SADIST para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000000708-4 

INTERESSADO @interessados_virgula_espaco@ 

ASSUNTO   

Decisão Nº 324, de 3 de fevereiro de 2022 
Tratam-se os presentes autos sobre o pagamento de Taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-TO e 
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU-TO, solicitado pela Diretoria de Infraestrutura e Obras, conforme Despacho  
DIVENG nº 1206/2022, evento nº 4104696, e Projeto Básico, evento nº 4104620. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer nº 127/2022, da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral 
(evento 4141451), informação da DIVPODG sob o evento nº 4133521, reserva orçamentária (evento nº 4137907), RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho (evento 4144608), nos 
termos do art. 25, “caput”, da Lei 8.666/93, para a contratação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado do Tocantins - CREA/TO, CNPJ nº 26.753.608/0001-80, com vistas ao pagamento das ART´s, 
no empenho estimativo no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), e o pagamento da RRT´s para o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, CNPJ nº 15.002.367/0001-11, empenho estimativo no valor de R$ 
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), para o pagamento das referidas taxas, conforme evento 4104696. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto Licitatório; 
e 
2. CCOMPRAS para envio de cópia da NE aos Conselhos aludidos e demais providências pertinentes. 
Concomitante, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 248, de 08 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001635-0, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 1ª Vara da Fazenda e Reg. 
Públicos da Comarca de Palmas na atividade de julgamento (decisões, sentenças) e despachos, bem como equipe de cartório, 
no período de 07 de fevereiro a 08 de maio de 2022. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 227, de 04 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001915-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a Comarca de Cristalândia na 
atividade de julgamento (decisões, sentenças) e despachos, bem como equipe de cartório, no período de 07 de fevereiro a 08 de 
maio de 2022. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 254/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 08 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
 CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000000531-6; resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I -  Luciano do Santos Ramiro, matrícula nº 352416 - DMSU; 
II - Wagner William Voltoline, matrícula nº 292635 - DMSU; 
III - Moredson Mendenha  de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 212/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 03 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade de executar e acompanhar a implantação da unidade de Controle Interno, vinculada à Diretoria 
Geral, correspondente à 2ª Linha de Defesa, prevista na Resolução nº 309/2020 CNJ; 
CONSIDERANDO o contido nos autos administrativos SEI nº 19.0.000030922-5; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Diego Gonçalves Santana Borges, matrícula nº 235944, Técnico Judiciário, ora ocupante do cargo de 
Chefe de Serviço, como chefe da Unidade de Controle Interno, vinculada à Diretoria Geral, devendo desenvolver as ações 
necessárias ao bom desempenho dos trabalhos da referida unidade.      
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
Portaria Nº 258/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de fevereiro 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 celebrados entre o Tribunal 
de Justiça Tocantinense e demais partícipes; 
CONSIDERANDO, ainda, o termo de cooperação técnica nº 159/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000013418-7, 
celebrado por este Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça e o 
Conselho de Comunidade de Araguaína, que tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando 
à cooperação para a efetiva implementação, acompanhamento e avaliação de uma política de atenção à pessoa egressa do 
sistema penitenciário, nos termos propostos em leis e diretrizes nacionais e internacionais, concretizando, desta forma, as 
condições institucionais necessárias para a implementação do Escritório Social no Município de Araguaína, Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Poliano Coelho Mendes, matrícula 353115, como gestor do termo de cooperação técnica nº 
159/2021 e a servidora, Marlene Mendes Mattos Guimarães, matrícula 358318, como substituta, para, nos termos do “caput” do 
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no referido termo, acompanharem-no e fiscalizarem-
no até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do termo de cooperação técnica o gestor comunicará 
à 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 230/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 14/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000005964-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa BF Construtora e Incorporadora - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Miranorte. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 14/2022, e a 
servidora Carolina Valoes das Neves, matrícula 250265, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 231/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2022 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 14/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000005964-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa BF Construtora e Incorporadora - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Miranorte. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Divina Aparecida Santana de Carvalho, matrícula nº 354456, como fiscal do contrato nº. 14/2022, e 
o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000000416-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00095 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. 
CNPJ: 92.965.748/0001-47.                
OBJETO: Empenho destinado a contratação de empresa para realização do curso de Formação Presencial de Instrutores de 
Círculos de Construção de Paz para Aplicações Menos Complexas/Não Conflitivas, no período de 16 a 20 de maio de 2022, na 
cidade de Porto Alegre-RS. 
VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1169.4511. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 08 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000001228-2 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00052 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: AEON Informática – Ltda. 
CNPJ: 30.697.164/0001-80 
OBJETO: Empenho destinado a contratação de empresa para ministrar o “Curso Solarwinds (NPM + NTA)”, para servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (Dez mil e oitenta reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 08 de fevereiro de 2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2022 

Processo: nº 22.0.000002661-5 
Modalidade: Tomada de Preços n.º 001/2022 
Tipo: Menor Preço Global 
Legislação: Lei n º 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para o fornecimento de material e execução de serviços 
de instalação da infraestrutura su?bterrânea, para passagem de cabos elétricos de média tensão do ponto de derivação na 
tomada de corrente da concessionária de energia até a subestação do Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Data de Entrega dos Envelopes: Dia 02 de março de 2022, às 14:00 horas (horário local) 
Local: Sala de Reuniões da Diretoria Geral localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, 
Lote 2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
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Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, 
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 545/2021 
PROCESSO 21.0.000028652-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Roseni Maria de Sousa Cardoso 
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 545/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Roseni Maria de Sousa Cardoso?, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4145699, e Informação nº 2896/2022 - GGEM evento 4145705, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de pedagogia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas?; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Araguaçu e Cidade de Araguaçu?. 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 545/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000028652-1, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022697-2 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº  4/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: Jaquileia Barbosa de Araújo 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto a autorização pelo PERMITENTE do 
fechamento provisório da lanchonete instalada no imóvel que abriga a CGJUS, pela PERMISSIONÁRIA, até que seja possível o 
retorno integral das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, conforme Decisão nº 353/2022 
ASJUADMDG (evento 4154431). 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2021 
 PROCESSO 22.0.000002529-5 
CONTRATO Nº 13/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Brasitur Eventos e Turismo – Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 85/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022 
 PROCESSO 22.0.000001651-2 
CONTRATO Nº 15/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: KG Ferraz EIRELI – ME 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de reabastecimento de gás refino de petróleo, 
tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico, em botijão de 13 kg, para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 50.175,00 (cinquenta mil, cento e setenta e cinco reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 02/2020 
PROCESSO 20.0.000003043-1 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Goianorte 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 2/2020, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 19/02/2022 a 18/02/2025, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 08/2020 
PROCESSO 20.0.000003609-0 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Lavandeira 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 08/2020, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 03/04/2022 a 02/04/2025, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2022 
PROCESSO 22.0.000003662-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Aline Ferreira Sampaio 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2022 
PROCESSO 22.0.000003670-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Faiçal Garcia Abrão 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Alvorada e Cidade de Alvorada. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 254/2018 
PROCESSO 18.0.000026130-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Gabriela Liliana Medeiros Suarez 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga GABRIELA LILIANA MEDEIROS SUAREZ 
da prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e cidade de Itaguatins, 
com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 254/2018. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de fevereiro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 144/2022, de 08 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ, matrícula nº 141859, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 10/01/2022 a 19/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106424; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

84153 ANEILDE BADIA DOS SANTOS RODRIGUES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/01/2022 à 19/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
VANDRE MARQUES E SILVA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 311/2022, de 09 de fevereiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, 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 FERNANDES MARTINS RODRIGUES, matrícula nº 93250, relativas ao período aquisitivo 
2013/2014, marcadas para o período de 09/02 a 10/03/2022, a partir de 09/02/2022 até 10/03/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/11 a 02/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Keyla Suely Silva Da Silva Souza 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 145/2022, de 09 de fevereiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ADAO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula nº 172844, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS, 
no período de 10/01/2022 a 28/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106454; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

285826 NIXON MENDES LACERDA CAVALCANTE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/01/2022 à 28/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

ADALBERTO ALVES DA SILVA 575.096.381-00 0001154-05.2018.827.2715 R$ 135,15 

ADAMASTOR MARQUES FRANCA 274.391.275-87 5000051-89.2007.827.2737 R$ 706,84 

ADAO FRANCISCO DE ARAUJO 963.774.101-15 0007407-92.2017.827.2731 R$ 159,38 

ALEXANDRO RIBEIRO FIGUEREDO 012.710.351-11 0050159-17.2019.827.2729 R$ 64,32 

ALUGUEL DE IMOVEIS PLANEJ LTDA 04.297.398/0001-20 5000937-15.2007.827.2729 R$ 50,82 

AMILCAR GASPERIN BARRETO 418.210.841-87 0010104-50.2016.827.2722 R$ 53,48 

ANDERSON LUIZ PARAGUASSU FERREIRA 792.950.451-49 0032228-69.2017.827.2729 R$ 62,82 

ANTONIO JESUALDO JAQUES CORDEIRO 943.705.401-00 0002028-32.2019.827.2722 R$ 149,21 

ANTONIO PAULA FERNANDES 781.999.561-00 5001827-80.2009.827.2729 R$ 139,82 

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 278.792.242-20 5004348-32.2013.827.2737 R$ 200,25 

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CAPIM DOURADO 
SHOPPING CENTER (ALCAP) 

12.372.396/0001-87 0004111-97.2019.827.2729 R$ 211,07 

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 

09.194.841/0001-51 0008005-18.2018.827.2729 R$ 569,49 

BANCO PAN S.A. 59.285.411/0001-13 0007084-40.2015.827.2737 R$ 74,82 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 0010120-33.2018.827.2722 R$ 43,82 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 5000105-04.2006.827.2733 R$ 19,32 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA 

52.568.821/0001-22 0001452-85.2014.827.2731 R$ 103,32 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 51.990.695/0001-37 0024851-48.2019.827.2706 R$ 78,28 

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 

01.149.953/0001-89 5001667-89.2013.827.2737 R$ 66,32 

CARIBE RESIDENCE RESORT 23.221.811/0001-18 0031770-47.2020.827.2729 R$ 28,82 
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CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA 

03.204.935/0001-88 0001210-90.2018.827.2730 R$ 125,32 

CATARINA NASCIMENTO CORREIA 038.095.941-05 0005621-24.2019.827.2737 R$ 136,07 

CIELO S.A. 01.027.058/0001-91 0008138-95.2019.827.2706 R$ 53,82 

DANILO MACHADO FERREIRA 010.447.421-19 0036991-79.2018.827.2729 R$ 142,50 

DEBORAH DE JESUS CARDOSO 917.247.831-49 0008826-27.2020.827.2737 R$ 138,92 

DENISE AIRES DO NASCIMENTO 027.070.051-00 0005337-95.2018.827.2722 R$ 31,32 

DENISE SOARES DOS SANTOS 147.428.088-94 0003934-70.2018.827.2729 R$ 18,32 

DIOMEDIO AIRES DA SILVA 020.303.061-34 0008198-09.2018.827.2737 R$ 160,48 

DIVINA FERREIRA DE AMARAL 168.911.801-63 0009128-27.2018.827.2737 R$ 172,45 

EDEZIO FELICIO ALVES 853.355.411-72 0008826-27.2020.827.2737 R$ 138,92 

EDINEI DO CARMO ANDRADE 931.849.726-15 0002849-91.2018.827.2715 R$ 21,32 

EDITE MARIA DOS ANJOS 855.815.181-49 0002573-31.2020.827.2702 R$ 591,10 

EDMILSON PEREIRA DA SILVA 575.417.521-34 5000282-91.2007.827.2713 R$ 175,75 

EINAIDE PEREIRA LIMA 426.009.011-91 5000003-74.2000.827.2738 R$ 276,50 

ELIVANIA RIBEIRO DA SILVA 827.642.551-87 0029467-70.2014.827.2729 R$ 26,32 

ERIVAN LIMA SILVA 012.697.011-42 0000617-05.2015.827.2718 R$ 605,32 

ERMILTON BARREIRA PARENTE 212.225.501-30 0010144-55.2014.827.2737 R$ 202,59 

FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA 363.842.081-72 5001193-06.2012.827.2721 R$ 184,07 

G C DA SILVA SEMENTES 36.841.252/0001-90 5000020-20.2002.827.2713 R$ 429,40 

GESIO CARNEIRO DA SILVA 360.422.341-53 5000020-20.2002.827.2713 R$ 429,40 

GILDA MARIA DA SILVA 466.788.161-53 0013580-33.2015.827.2722 R$ 162,82 

IEDA RABELO DUARTE 810.321.026-91 0011228-29.2020.827.2722 R$ 162,99 

IRACEMA ROCHA DA GLORIA 767.153.701-25 0010039-68.2020.827.2737 R$ 133,17 

ITAPISSUMA S/A 11.482.080/0001-85 0004755-80.2017.827.2706 R$ 56,32 

IVONIR FERREIRA LIMA 805.741.811-72 0002625-25.2019.827.2714 R$ 1.410,35 

JOANA LEAL SOUSA 974.143.101-59 0006241-83.2020.827.2710 R$ 289,09 

JOAO TAVARES GUIMARAES JUNIOR 657.982.442-53 0044280-34.2016.827.2729 R$ 175,56 

JOSE LORY MELLO BARRETO 006.765.351-00 0010104-50.2016.827.2722 R$ 53,48 

JOSE SANTOS DE SOUZA 426.575.391-49 5002216-31.2010.827.2729 R$ 217,49 

JOSISMAR BENTO APRIJO 037.871.971-84 0007628-23.2018.827.2737 R$ 135,00 

LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
LTDA 

10.910.190/0001-38 0007315-28.2019.827.2737 R$ 148,62 

MANOEL IZIDRO DE ARAUJO 053.169.602-20 0005092-61.2020.827.2707 R$ 443,12 

MARIA DE JESUS MIRANDA DA SILVA 074.220.651-33 0002401-30.2019.827.2733 R$ 426,50 

MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA 297.915.021-53 0017313-15.2017.827.2729 R$ 354,08 

MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DA SILVA 002.353.171-10 0006593-32.2020.827.2713 R$ 417,61 

MARNON ALVES CARDOSO 036.641.191-85 5000426-23.2006.827.2706 R$ 1.709,78 

MAURICIO MOREIRA DOMINGUES 710.674.261-91 0022914-08.2016.827.2706 R$ 160,06 

MICHEL GERALDO SANTOS 732.344.431-49 0005518-62.2019.827.2722 R$ 47,82 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000475-43.2015.827.2704 R$ 18,32 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000473-73.2015.827.2704 R$ 542,65 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000439-98.2015.827.2704 R$ 291,80 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000451-15.2015.827.2704 R$ 18,32 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000445-08.2015.827.2704 R$ 16,32 

MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 01.795.483/0001-20 0003033-82.2020.827.2713 R$ 264,78 

MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 01.795.483/0001-20 0002847-30.2018.827.2713 R$ 196,52 

MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 01.795.483/0001-20 0004341-27.2018.827.2713 R$ 24,82 

MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 01.795.483/0001-20 0003070-80.2018.827.2713 R$ 105,66 

MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 01.795.483/0001-20 0003017-65.2019.827.2713 R$ 34,11 

MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO 26.753.137/0001-00 0002332-86.2018.827.2715 R$ 130,43 

NIVALDA ALVES DE MOURA ARAUJO 586.828.561-15 0001831-77.2019.827.2722 R$ 572,17 
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PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA 02.451.739/0001-45 0000890-57.2015.827.2726 R$ 77,82 

PEDRO LUIZ PINTO PREVEDELLO 945.357.601-87 0005621-35.2020.827.2722 R$ 32,25 

RAIMUNDO TRAJANO MONTEIRO 187.632.781-20 0004850-93.2020.827.2710 R$ 288,86 

RICARDO LUIZ FERNANDES APOLINARIO 503.949.244-87 0028186-79.2014.827.2729 R$ 168,24 

ROGERIO LACERDA MILHOMEM 790.640.511-00 5002199-02.2013.827.2725 R$ 75,82 

RONALDO DIAS OLIVEIRA 794.847.001-87 0006515-93.2019.827.2706 R$ 54,57 

RUBENS NONATO DA SILVA 855.574.801-10 0038571-81.2017.827.2729 R$ 317,03 

RUI RODRIGUES DOS SANTOS 167.434.661-15 0030826-21.2015.827.2729 R$ 149,98 

SANDRA MARIA LIMA SANDES 845.180.573-68 0000878-73.2016.827.2737 R$ 232,15 

SANDRO PAIXAO FERNANDES 808.794.543-34 0024238-32.2014.827.2729 R$ 63,32 

SEBASTIAO MACENA DE ABREU 463.401.141-72 0001229-44.2018.827.2715 R$ 144,68 

SEBASTIAO SILVA 277.858.401-30 0001519-94.2016.827.2726 R$ 396,15 

THATYANA PORTILHO VIEIRA MOURA 004.940.521-71 0011183-25.2020.827.2722 R$ 113,72 

UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA 00.331.801/0001-30 0021322-49.2019.827.2729 R$ 28,16 

VALDESSON VIEIRA NEVES 937.530.471-04 0002113-11.2020.827.2713 R$ 543,82 

VICENTE BONILHA FILHO 203.897.609-00 0003026-30.2020.827.2733 R$ 31,32 

VILLAGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

01.059.097/0001-70 5008425-84.2013.827.2737 R$ 111,50 

WALTER RUBENS RODRIGUES 191.913.591-04 5000275-36.2011.827.2721 R$ 50,64 

WYNICIUS ROGERIO MESSIAS DE OLIVEIRA 845.884.891-00 0018148-92.2015.827.2722 R$ 16,82 

 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 015, de 2022 – SEI Nº 21.0.000021830-5 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 
008, de 2022, publicado no Diário da Justiça nº 5.124, de 7de fevereiro, de 2022, pp. 111-114, sobre as normas gerais para 
Seleção de Instrutores(as) à Distância, para a Supervisão de Estágio do CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR(A) 
EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA –, o subitem 5.2 do Item 5 – Da Função, conforme segue: 
5. DA FUNÇÃO 
Onde se lê: 
5.2 A carga horária total das atividades a serem desenvolvidas será de até 40 horas-aula, devendo ser distribuída ao longo do 
período destinado ao curso; 
Leia-se: 
5.2 A carga horária total das atividades a serem desenvolvidas será de até 60 horas-aula, devendo ser distribuída ao longo do 
período destinado ao curso; 
Palmas-TO, 8 de fevereiro de 2022. 
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 014, de 2022 –   SEI nº 22.0.000003912-1 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no evento WORKSHOP DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA 
AS VARAS CÍVEIS, a se realizar nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e 
nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Workshop de Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas Cíveis. 
1.2 Objetivo: Promover o conhecimento dos Movimentos Processuais no sistema Eproc para as Varas Cíveis em observância às 
Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, a fim de observar os relatórios estatísticos oficiais do Conselho Nacional de 
Justiça (Metas Nacionais, Justiça em Números, Módulo de Produtividade Mensal e DataJud). 
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 9 a 23 de fevereiro de 2022. 
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat. 
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1.5 Públicos-Alvo:  

Público-Alvo Nº de Vagas  

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 40 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense  60 

Total de Vagas 100 

1.6 Carga Horária: 4 horas-aula 
1.7 Modalidade: EaD 
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 100 
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense  
3.3 Que atuem preferencialmente nas Varas Cíveis.  
3.4 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

WORKSHOP DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS CÍVEIS   

AMBIENTAÇÃO e ABERTURA   

Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Data Dia 23 de fevereiro de 2022   

Horário Das 16h às 18h   

Abertura 

Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(à) aluno(a) no 
Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e registrar sua frequência para 
participar de todo o Evento. 

  

Abertura do Evento 
  
Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi 
Juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do TJTO 

  

  

PARTE I   

Descritores Conteúdo Programático do Evento    

Tema Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas Cíveis – Parte 1   

Professora Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak    

Conteúdos Programáticos 

1. Aspectos gerais sobre as Metas Nacionais do Poder Judiciário; 

2.             Classes Processuais de Conhecimento Não Criminais consideradas para as Metas 
Nacionais de 2022. 

  

Carga Horária 2 horas-aula   

PARTE II    

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades    

Tema Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas Cívei – Parte 2     

Data Dia 24 de fevereiro de 2022   

Horário Das 16h às 18h   

Professora Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak    

Conteúdos Programáticos 
3 .            Movimentos Processuais no Sistema Eproc para as Varas Cíveis;  
3.1.          Processo corretamente autuado; 
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3.2.          Recebimento de petição inicial; 
3.3.          Antecipação de tutelas e liminares; 
3.4.          Audiências (tipos e situações); 
3.5.          Julgamentos proferidos em audiência; 
3.6.          Suspensão ou Sobrestamento (por decisão ou despacho); 
3.7.          Levantamento da suspensão ou dessobrestamento; 
3.8.          Julgamento com e sem resolução de Mérito; 
3.9.          Recurso à Instância Superior; 
3.10.         Declínio de competência; 
3.11.         Retificação e evolução de classe; 
3.12.         Fase de Cumprimento de Sentença (do recebimento à extinção); 
3.13.         Movimentos de baixa para fins de Taxa de Congestionamento. 

Carga Horária 2 horas-aula   

Carga Horária Total 4 horas-aula    

9.1 PALESTRANTE   

Nome Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak   

Síntese do Currículo 

Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do 
Tocantins, 2015. Pós-Graduada em Administração Pública com ênfase em Administração do 
Judiciário, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense, 2014. Pós-Graduada em 
Direito Tributário, pela Universidade do Tocantins (UNITINS), 2009. Graduada em Direito, 
pela Universidade Federal do Tocantins, 2007. Atualmente trabalha como assessora jurídica 
de 1ª Instância no Núcleo de Parametrização na Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins.  
  
Fonte: http://lattes.cnpq.br/8991496006441074 

  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário.   
Palmas-TO, 9 de fevereiro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 016, de 2022 –SEI Nº 22.0.000004159-2 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA a se 
realizar no período 28 de fevereiro a 16 de dezembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Prática 
  
1.2 Objetivo: Formar profissionais capazes de aplicar adequadamente os métodos consensuais de tratamento de conflitos, em 
especial a mediação e a conciliação nos Cartórios Extrajudiciais, com vista à pacificação social e ao amplo acesso à Justiça, 
objetivos principais da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, instituída pela 
Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 2010. 
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 17 de fevereiro de 2022. 
  
1.4 Inscrições: 
1.4.1 Todos(as) os(as) alunos(as) aprovados(as) no Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica –, estão aptos para 
solicitarem sua inscrição nessa Etapa Prática do curso, desde que atendam aos pré-requisitos; 
  
1.4.2 Os(AS) interessados(as) neste curso deverão encaminhar, para o e-mail: cursomediacaotjto@gmail.com, até o dia 17 de 
fevereiro, documentação obrigatória e eliminatória contida no item 3 deste Edital, como exigência do art.16 do Regulamento das 
Ações de Capacitação e do Banco de Dados da Política de Tratamento Adequado de Conflitos; 
  
1.4.3 As matrículas estão condicionadas à análise da documentação mencionada no item 3, pela Coordenação do Nupemec, 
para que o(a) aluno(a) possa participar do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica; 
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1.4.4 Após a conferência pelo Nupemec da documentação exigida, o órgão repassará à Esmat a lista de alunos(as) aptos(as) 
para a matricula no referido curso, até o dia 21 de fevereiro de 2022; 
  
1.4.5 Ressalta-se que o(a) candidato(a) deverá acompanhar seu e-mail para tomar conhecimento da situação da matrícula, se foi 
homologada, ou não.  
  
1.5 Públicos-Alvos:  
  
Tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins 
  
1.6 Carga Horária: 60 horas-aula 
  
1.7 Modalidade: EaD 
  
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
  
2. VAGAS:  
Quantidade de Vagas: 45 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins; 
3.2 Terem certificado de conclusão do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica –, com carga horária de 40 horas-
aula, ministrado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
3.3 Terem idade mínima de 21 anos; 
3.4 Terem diploma de curso de ensino superior concluído há pelo menos dois anos, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.140, de 
2015, e do Anexo I da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de2010; 
3.5 Estarem no gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 14, § 1º, da Constituição Federal; 
3.6 Comprovarem o cumprimento das obrigações eleitorais; 
3.7 Apresentarem certidões dos distribuidores cíveis e criminais; 
3.8 Apresentarem os seguintes documentos: 
a) carteira de identidade; 
b) Cadastro de Pessoas Física (CPF); e 
c) comprovante de endereço. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
  
4.1 Os(As) alunos(as) deverão participar das atividades programadas conforme cronograma das pautas de audiências, 
disponibilizado pelo Nupemec previamente; 
  
4.2 A aferição de nota e aproveitamento dos(as) alunos(as) estará condicionada à frequência mínima de 100% nas audiências, e 
esta frequência será registrada por sua instrutora manualmente. A nota será aferida por uma das instrutoras, que faráo 
fechamento das notas por meio da avaliação dos relatórios das audiências; 
  
4.3 O(A) aluno(as) que faltar a três audiências consecutivas, marcadas em calendário e comunicadas pela 
instrutora/supervisor(a), será desligado do curso, uma vez que a legislação exige 100% de frequência; 
  
4.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV); 
  
4.5 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e 
também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
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CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA 

Etapa Datas Carga Horária 

1ª ETAPA 
Observador(a)  

As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs 
para o ano de 2022, e serão repassadas aos alunos e às 
alunas posteriormente. 

20 horas-aula 

2ª ETAPA 
Comediador(a)  

As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs 
para o ano de 2022, e serão repassadas aos alunos e às 
alunas posteriormente 

20 horas-aula 

3ª ETAPA 
Mediador(a) 

As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs 
para o ano de 2022, e serão repassadas aos alunos e às 
alunas posteriormente 

20 horas-aula 

Carga Horária Total 60 horas-aula 

        

5.1 PROFESSORES 
OBS: Os(as) Supervisores(as) de Estágio serão selecionadas por meio do Edital nº 008, de 2022. 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação.   
Palmas-TO, 8 de fevereiro de 2022. 

  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  

Portarias  

PORTARIA Nº 002, de 2022 – SEI nº 22.0.000003912-1 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a importância de promover a capacitação de todos os envolvidos do Poder Judiciário, especialmente aos 
magistrados e servidores das Varas Cíveis, no sentido de buscar os meios necessários para se “conectarem” com a denominada era 
digital, de forma a alcançar melhores resultados  em observância às Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário; 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, sem prejuízo de suas funções, como coordenadora do WORKSHOP 
DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS CÍVEIS, a ser promovido pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 9 de fevereiro de 2022. 
   

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  

PORTARIA No 003, de 2022 – SEI  nº  22.0.000004159-2. 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a efetivação dos objetivos da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, 
instituídos pela Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 201, em especial a mediação e a 
conciliação nos Cartórios Extrajudiciais, com vista à pacificação social e ao amplo acesso à justiça, 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar o juiz MÁRCIO SOARES DA CUNHA e SILVANA MARIA PARFIENIUK , sem prejuízo de suas funções, como 
coordenadores do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Prática –, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Palmas-TO, 8 de fevereiro de 2022. 
   

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat
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