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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS  
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012773-69.2021.8.27.2700  /TO 
AGRAVANTE(s): ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR(a): KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810 
AGRAVADO(s): GOIASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 
Advogado(a): Não constituído.    
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 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(a) GOIASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 
04.929.328/0001-48, com endereço na Quadra 509 Sul, Alameda 19, QI 15, número 3, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77.016-
650, do DESPACHO constante do evento 36 dos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012773-69.2021.8.27.2700, 
ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. DESPACHO: Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO 
TOCANTINS, em face da decisão proferida no evento 96 (DECDESPA1), dos autos originários pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 
VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E SAÚDE DE PALMAS/TO, que deixou de deferir o pedido de redirecionamento formulado 
pela Fazenda Pública, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021447-22.2016.827.2729/TO, manejada pelo 
recorrente em desfavor de GOIASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, (HOSPIMAIS – COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) , ora agravada. 
Compulsando os autos verifica-se que no evento 11 – (PET1), o Ilustre Advogado Dr Rafael Maione Teixeira, inscrito na 
OAB/TO sob o número 4.732, noticia que: não obstante haver sido habilitado nos autos como patrono da empresa 
Agravada, o mesmo não é e jamais foi advogado no feito de origem, nem em qualquer outro processo ou caso, razão 
pela qual pugna pela sua desabilitação dos autos do presente agravo de instrumento, bem como, a nulidade de todas as 
intimações realizadas em nome do mencionado causídico, por não ser o mesmo, responsável pela empresa ora 
agravada” 
De posse desta informação, esta Desembargadora determinou a intimação da Empresa Agravada para constituir um novo 
procurador para atuar na sua defesa no prazo de dez dias. (evento 14 – DEDESPA1).   
Entretanto, conforme se vê, na Certidão acostada no evento 18 – (CERT1), a parte agravada deixou de ser intimada, em virtude 
do endereço fornecido pelo agravante na exordial não estar correto. 
  
Na sequência, foi determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para fornecer o endereço atualizado do Agravado, no 
prazo de 20 dias, sob pena de não ser admitido o presente agravo de instrumento. (evento 21 - DECDESPA1). 
Em cumprimento à ordem judicial contida no Despacho lançado no evento 21 – (DECDESPA1), o Estado do Tocantins inseriu 
aos autos a petição acostada no evento 27 - (PET1), informando o endereço atualizado do sócio Administrativo da referida 
Empresa. 
Na sequência foi determinada a intimação pessoal da Empresa Agravada (GOIAFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA – ME), por intermédio de Oficial de Justiça, para que, ciente da ausência de Advogado, venha constituir, dentro do prazo 
de 10 (dez dias), um procurador para atuar em sua defesa. (evento 29 – DECDESPA1). 
Conforme o teor da certidão lavrada no evento 33 - (CERT1), a intimação da Empresa Agravada restou infrutífera por não haver 
sido localizada no endereço indicado pelo Agravante.  
Após, foram conclusos os autos para os devidos fins. 
Neste aspecto, em atenção ao fato de que a executada é revel na ação originária, deve a presente intimação para constituir 
advogado para sua defesa ao agravo de instrumento em epígrafe, ser realizada no Diário Oficial da Justiça, nos termos dos 
artigos 272, 275, § 2º e 346 do NCPC, vejamos: 
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão 
oficial. 
Art. 275 (...) 
§ 2º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. 
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 
oficial. 
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 
Ante o exposto, nos moldes delineados, INTIME-SE a Empresa agravada, GOIAFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA – ME, via Diário Oficial para, dentro do prazo de 10 (dez dias), constituir um procurador para atuar em sua defesa. 
Após volvam-me imediatamente conclusos para análise. 
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Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014983-93.2021.8.27.2700 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO:KLEDSON DE MOURA LIMA 
AGRAVADOS: HIPER STORE EXPORT DE MOTOCICLETAS LTDA ME, VALTER BARBOSA DO NASCIMENTO E LEILA 
VIEIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO(A):  NÃO CONSTITUÍDO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 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 os agravados: 1°) HIPER STORE EXPORT DE MOTOCICLETAS LTDA ME pessoa jurídica inscrita 
sob o CNPJ n° 07.108775/0001-24 com sede no endereço na Av. Castelo Branco n° 592 Sala 02, Centro, Paraíso do Tocantins-
TO, CEP: 77.600-000 na pessoa dos sócios LEILA VIEIRA DE OLIVEIRA e VALTER BARBOSA DO NASCIMENTO ambos  
com endereço na Rua Graciliano Ramos nº 1.206, Setor Serrano II, em Paraíso do Tocantins-TO. 2°) VALTER BARBOSA DO 
NASCIMENTO inscrito no CPF sob o número 928.760.484-34 com endereço na Rua Graciliano Ramos nº 1.206, Setor Serrano 
II, em Paraíso do Tocantins-TO do ACÓRDÃO constante do evento 36 dos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014983-
93.2021.8.27.2700, ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS; PROCURADOR DO 
ESTADO:KLEDSON DE MOURA LIMA; AGRAVADOS: HIPER STORE EXPORT DE MOTOCICLETAS LTDA ME, VALTER 
BARBOSA DO NASCIMENTO; ADVOGADO: Não Constituído. ACÓRDÃO(evento36): “Sob a Presidência da Excelentíssima 
Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, a 3ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO 
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo a quo promova nova tentativa de penhora online via Sisbajud junto às 
contas bancárias da parte agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o voto da Relatora a Exma. 
Sra. Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA e o Exmo. Sr. Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR. 
Declarou impedido o Exmo. Sr. Juiz EDIMAR DE PAULA. Compareceu representando a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, o 
Exmo. Sr. Procurador de Justiça JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. Palmas, 09 de março de 2022”. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002440-24.2022.8.27.2700 
AGRAVANTE: COMAGRIL COMERC. DE MAQUINAS EMPLEMENTOS AGRICOLAS    
ADVOGADO(A): ELCIO ERIC GOES SILVA   TO005434   E OUTROS 
AGRAVADO: CLEDSON ALMEIDA PEREIRA 
ADVOGADO(A):  NÃO CONSTITUÍDO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 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 CLEDSON ALMEIDA PEREIRA, com endereço na Quadra 308 sul Al02 Lote 41-S/N- 
Centro, CEP: 77021-062, Palmas/TO e endereço comercial na Quadra ASRSE15 –Conj 13-Lote 15, S/N, CEP:77021-062, 
Palmas/TO da DECISÃO constante do evento 2 dos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002440-24.2022.8.27.2700, 
ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: COMAGRIL COMERC. DE MAQUINAS EMPLEMENTOS AGRICOLAS; 
ADVOGADOS: ELCIO ERIC GOES SILVA   TO005434   e outros; AGRAVADO: CLEDSON ALMEIDA PEREIRA; ADVOGADO: 
Não Constituído. Decisão: “Ante o exposto DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, 
para conceder à empresa agravante o benefício da gratuidade da justiça almejado na inicial, até o julgamento do mérito do 
presente recurso pelo órgão colegiado. COMUNIQUE-SE o Magistrado Singular o teor da presente decisão. Observando-se o 
artigo 1.019, II, do CPC, INTIMEM-SE os ora agravado, para querendo, oferecer resposta ao recurso interposto, no prazo legal. 
Após, tornem conclusos. Cumpra-se.” 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019520-45.2021.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0019520-45.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB SP192649) 
APELADO: KAYOHANY PEREIRA DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.  INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO E CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. Indeferida a petição inicial e interposta Apelação, se não houver retratação, o juiz mandará citar o 
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réu para responder o recurso, o que não ocorreu no caso vertente, de modo que cancelamento da distribuição da Apelação, para 
que as providências previstas no artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, sejam observadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso interposto, para manter inalterada a Decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de 
Declaração por inexistir vício na Decisão embargada que determinou o cancelamento da distribuição da Apelação, para que as 
providências previstas no artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, sejam observadas, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 09 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006928-36.2016.8.27.2731/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0006928-36.2016.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: KENEDY JOSE URZEDO QUEIROZ (INTERESSADO) 
ADVOGADO: KENEDY JOSE URZEDO QUEIROZ (OAB MG064310) 
1º APELADO: MAHESH KUMAR GUPTA (RÉU) 
ADVOGADO: AUGUSTO GOMES PEREIRA (OAB DF031291) 
2º APELADO: OITO PONTO NOVE SERVICOS LTDA - ME (RÉU) 
ADVOGADO: KENEDY JOSE URZEDO QUEIROZ (OAB MG064310) 
3º APELADO: INDU BALA GUPTA (RÉU) 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
4º APELADO: GERSSO APARECIDO ZUMBA (AUTOR) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
CURADOR ESPECIAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS (CURADOR ESPECIAL) 
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA (INTERESSADO) 
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PARAISO DO TOCANTINS (INTERESSADO) 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PARAÍSO DO 
TOCANTINS 
INTERESSADO: UNIÃO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DA 
SENTENÇA. IRREGULARIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. NULIDADE ABSOLUTA 
VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Configura nulidade absoluta, por 
cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, 
substabeleceu, sem reservas, os poderes que até então lhe eram conferidos pela parte. Precedentes do STJ. 2. Embargos 
conhecidos e providos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a sentença, com a 
consequente remessa dos autos à primeira instância, com a devolução do prazo recursal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
E DAR PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a nulidade dos 
atos posteriores a sentença, com a restituição do processo à instância singela com a devolução do prazo recursal, tornando, por 
consequência, sem efeito o julgamento dessa apelação, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040879-56.2018.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: RIZIA ALVES PARANAIBA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO. VALOR ÍNFIMO. 
RECURSO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Superior 
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 395), analisando a questão referente ao valor que representa 50 
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de 
setembro de 1980, afirmou que o cabimento de apelação em sede de execução fiscal somente é possível nas execuções cujo 
valor seja superior a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 
2001 até a data da propositura da execução. 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 408), nos 
autos do ARE 637.975, entendeu ser compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma ser incabível 
apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. 3. Na data do ajuizamento da Execução Fiscal, 50 
ORTN equivaliam a R$ 996,96. Portanto, o valor da ação, qual seja, R$ 475,45, era inferior a 50 ORTN, de modo que não cabe 
Apelação no caso em análise. 4. Recurso não conhecido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NÃO CONHECER da Apelação por ser manifestamente inadmissível, haja vista que o valor da presente execução fiscal é inferior 
a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do artigo 34 da Lei Federal no 6.830, de 1980 (Dispõe 
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública), nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a 
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Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de 
Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027298-66.2021.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
1º APELANTE: LUCAS SILVEIRA BARRACHINI (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCELO CESAR CORDEIRO (OAB TO01556B) 
2º APELANTE: CARMELICE CASTRO DA SILVEIRA BARRACHINI (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCELO CESAR CORDEIRO (OAB TO01556B) 
APELADO: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - FACTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO CURSANDO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM ENSINO 
SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 
SENTENÇA DESCONSTITUIDA. ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na sentença, o julgador a quo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de 
que a causa de pedir da demanda, além de contrariar o ordenamento jurídico, mais precisamente o art. 44, II da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), também não traduz de forma lógica e coerente o pedido formulado. 2. Apesar 
do juízo primevo entender que o pedido de matrícula em curso superior de aluno que não concluiu o ensino médio é impossível, 
verifica-se que, de acordo com os artigos 205 e 208 da Constituição Federal/88, o acesso ao ensino em todos os seus níveis 
constitui direito fundamental de todo cidadão. 3. Portanto, ainda que não tenha o autor concluído o ensino médio, é possível que 
preencha os requisitos necessários ao ingresso no ensino superior. Entendimento em sentido contrário frustraria o sentido das 
normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de 
ensino, podendo causar dano irreparável à parte autora, consistente na perda da vaga conquistada pela aprovação no vestibular. 
Precedentes do TJTO. 4. Ao Tribunal não é dado conhecer de questões sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo 
singelo, sob pena de supressão de instância, com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual. 5. Recurso 
conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem 
para regular prosseguimento do feito. Sem honorários recursais, uma vez que, com a desconstituição da sentença, não há parte 
sucumbente na demanda, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes 
Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. 
Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013479-26.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
1º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797) 
2º APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU) 
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360) 
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216) 
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365) 
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334) 
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339) 
3º APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES (OAB TO000618) 
4º APELADO: LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO: QUESIA DE QUEIROZ SILVA LACERDA (OAB TO001005) 
5º APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA (OAB TO004454) 
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B) 
6º APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU) 
ADVOGADO: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO (OAB TO06375A) 
ADVOGADO: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO (OAB DF028362) 
APELADO: IVONEIDE DE SOUSA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MARIA HELENA JARDIM DA SILVA 
PIC ENGENHARIA LTDA. 
VAGNER LUIZ DE ALMEIDA 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS (INTERESSADO) 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Palmas 
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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR 
A MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ELEMENTOS CONTIDOS NO 
ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. 1. Cabem embargos de declaração quando se verificar no julgado omissão, contradição entre as 
suas premissas internas, obscuridade relacionada ao relatório, à fundamentação ou ao dispositivo, e para corrigir erro material 
detectável, vícios esses, portanto, que dificultam a sua eficácia. Inteligência do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando as 
questões essenciais ao deslinde da causa foram devidamente enfrentadas pelo julgador, sendo prescindível o esgotamento de 
todas as teses levantadas no apelo, razão pela qual não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento de 
substituição do recurso adequado à alegação de erro de julgamento. 3. 4. Para fins de pré-questionamento, encontram-se 
incluídos no acórdão todos os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos 
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou, sobremodo, obscuridade. 4. 
Aclaratórios conhecidos e não acolhidos. Acórdão prolatado mantido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 4ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer dos embargos de 
declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os 
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça,  JOÃO RODRIGUES FILHO. Palmas, 09 de 
março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000725-25.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: PEDRO FRANCISCO TAVARES DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.002,19 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190036205, n.º 20190036206 e n.º 
20190036207. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o Relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. Votaram acompanhando a Relatora o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e os Desembargadores EURÍPEDES 
LAMOUNIER e ADOLFO AMARO MENDES. O Desembargador MARCO VILLAS BOAS - Relator, votou no sentido de NEGAR 
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, para manter incólume a Sentença que extinguiu o feito 
sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir. Representou a Procuradoria Geral de Justiça, nesta instância, a 
Procuradora Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002502-45.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: MARQUES PEREIRA DE PAULA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
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análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.081,28 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190036521, n.º 20190036522 e n.º 
20190036523. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
DAR PROVIMENTO ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular 
prosseguimento da execução fiscal, nos termos da divergência inaugurada pela Desembargadora ANGELA PRUDENTE. 
Votaram acompanhando a divergência o Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA e o Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER. O 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES - Relator, votou no sentido de conhecer do recurso por presentes os requisitos de 
sua admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem 
majoração de honorários, porquanto inexiste condenação em verba honorária fixada anteriormente e o voto do Desembargador 
MARCO VILLAS BOAS acompanhando o relator. Representou a Procuradoria Geral de Justiça, nesta instância, a Procuradora 
Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015261-94.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0010969-34.2020.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA 
ADVOGADO: RODNEI VIEIRA LASMAR (OAB TO06426A) 
AGRAVADO: MARIA EMILIA DA SILVA MOREIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE 
VALORES. PENHORA ON LINE. VIA SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISTEMA SISBAJUD. 
REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA". PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO. 
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. DECISÃO SINGULAR 
REFORMADA 1.1 É imprescindível a presença de requisitos legais hábeis em comprovar a precisão do direito invocado 
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de 
Processo Civil), a fim possibilitar reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. 1.2 Objetivando cumprir os 
comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e efetividade da prestação jurisdicional, bem como restringir os 
riscos na tramitação de documentos, além de informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder 
Judiciário – SISBAJUD, ferramenta utilizada para localização de possíveis bens dos devedores, objetivando dar maior celeridade 
à tramitação dos processos na execução. 1.3 Considerando que não houve a oferta de bens à penhora, tampouco pagamento do 
débito, e, em virtude do fracasso das tentativas de pesquisa/localização de bens, revela-se razoável possibilitar a iniciativa de 
alcance de outros bens, por meio da reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), instrumento capaz de imprimir  
efetividade ao processo de execução, e, favorecer a satisfação do crédito exequendo através da eliminação de emissões 
sucessivas de novas ordens da penhora eletrônica referentes a uma mesma decisão. Logo, a modificação da decisão combatida 
é medida que se impõe. 
 ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a Decisão monocrática constante no Evento 2, a fim de reformar a decisão 
combatida, possibilitando a realização de penhora on-line, via sistema SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade da 
"teimosinha" com reiteração da ordem de bloqueio a ser estabelecida pelo juízo da origem, pelo período de 30 (trinta) dias, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de março de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012554-56.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: FRANCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: FRANCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS (OAB TO009847) 
AGRAVADO: SICAR LABORATORIOS EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO 
NO 1º GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da 
gratuidade da justiça possui regulamentação dada pelos artigos 98 e ss., do Código de Processo Civil e pelo inciso LXXIV, do 
artigo 5º, da Constituição Federal, e, na regra constitucional, a benesse será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência 
de recursos. 2. Consoante jurisprudência do STJ, seguida por esta Corte de Justiça, para o deferimento da assistência judiciária 
gratuita não basta a afirmação da hipossuficiência, que tem natureza relativa, sendo possível a aferição de outros elementos 
probatórios pelo Magistrado. 3. No caso in voga, a agravante demonstrou não possuir capacidade financeira de arcar com o 
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pagamento das custas processuais no feito de origem, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, posto que, apresentou 
declaração de isenção do IRPF (evento 1, decl2), consulta junto à Receita Federal com resultado negativo de declaração do 
IRPF/2021 (evento 6, anexo6) e extratos bancários (evento 1, extrato_banc3, e evento 6, anexo3/4), donde colhe-se parcos 
movimentos financeiros. Além disso, as custas processuais iniciais (R$ 2.709,44), quando em cotejo à situação financeira da 
postulante, demonstram-se consideráveis e conduzem a necessidade de concessão da benesse em comento.  ARRESTO 
PRÉVIO. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NÃO DEMONSTRADO O 
PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O IMEDIATO DEFERIMENTO DA 
MEDIDA CONSTRITIVA. 4. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar 
prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, segundo disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, o instituto do 
arresto é de aplicação restrita, destinando-se, regra geral, às hipóteses em que não é possível localizar o devedor, isto é, em que 
não há possibilidade de se promover sua citação. 5. Não restou comprovado qualquer indício de dilapidação patrimonial ou 
desfazimento sobre os bens do executado aptos a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, 
neste momento processual, revela-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a medida cautelar reclamada, pois trata-
se de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização do devedor. Precedentes. 6. Recurso conhecido e 
parcialmente provido, tão somente para conceder à agravante o beneficio da assistência judiciária. 
 ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para conceder à agravante o beneficio da assistência judiciária, nos 
termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de 
Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012024-86.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004378-88.2017.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: HERICO REZENDE DANTAS 
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146) 
2º AGRAVADO: FAMA LTDA ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO 
SÓCIO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA AFETADA RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ORDEM DE 
SUSPENSÃO VIGENTE. DECISÃO PROFERIDA. NULIDADE. Deve ser reconhecida a nulidade de parte da decisão singular 
proferida, em execução fiscal que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pela exclusão do 
sócio da empresa executada do polo passivo da demanda, na vigência de ordem de suspensão nacional de processos emanada 
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, objeto do Tema 961. 
 ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para declarar nula a Decisão do evento 78, apenas na parte que condenou a Fazenda 
Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por ser matéria que estava afetada pelo Tema 961 do Superior Tribunal de 
Justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de março de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012763-25.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5002552-42.2013.8.27.2725/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO VALE CAMPOS (CNPJ) 
2º AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO VALE CAMPOS (CPF) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES VIA SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO 
SINGULAR REFORMADA. 1.1 É imprescindível a presença de requisitos legais hábeis em comprovar a precisão do direito 
invocado (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do 
Código de Processo Civil), a fim possibilitar reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. 1.2 O Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.026, transitado em julgado em 07/04/2021, sobre a possibilidade ou não de 
inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal, firmou a 
tese de que § 3o do artigo 782 do Código de Processo Civil é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o 
requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, 
independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à 
existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 1.3 É cediço que a inclusão do nome do devedor em 
cadastro de inadimplentes consiste em uma forma de imposição de medida coercitiva a ser determinada como modo de 
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colaboração no interesse da parte credora/exequente, para o fim de adimplemento da obrigação com a satisfação do respectivo 
crédito. 1.4 No caso em análise verifica-se que a decisão agravada deixou de deferir a inclusão do nome do executado no 
cadastro de inadimplente- SERAJUD, em razão de tal medida independer de provimento jurisdicional e ser matéria afeta ao tema 
1026 do Superior Tribunal de Justiça, indo de encontro com a recente tese firmada merecendo reparo. Logo, a modificação da 
decisão combatida é medida que se impõe. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a Decisão monocrática constante no Evento 2, a fim de reformar em parte a 
decisão agravada e deferir o pedido de inscrição do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 
SERASAJUD, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de março de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007578-06.2021.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: M. N. P F. 
ADVOGADO: JEFFERSON DE SOUSA SILVEIRA (OAB MA015075) 
ADVOGADO: ELKEMARCIO BRANDAO CARVALHO (OAB MA013686) 
1º AGRAVADO: A. C. A. 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311) 
2º AGRAVADO: A. G. C. A. 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES (OAB TO006671) 
ADVOGADO: EDLENE NOGUEIRA NUNES (OAB TO007682) 
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NUNES SILVA (OAB TO006806) 
ADVOGADO: MAIRA REGINA DE CARVALHO ALEXANDRE (OAB TO010321) 
3º AGRAVADO: J. C. A. 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311) 
4º AGRAVADO: J. C. A. 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311) 
5º AGRAVADO: L. C. A. 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311) 
6º AGRAVADO: L. C. P. M. 
ADVOGADO: MIGUEL DALADIER BARROS (OAB MA005833) 
7º AGRAVADO: E. P. D. A. (E.) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO 

INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO A SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. 
ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS E APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO INVENTARIANTE NOMEADO. PEDIDO AINDA NÃO 
APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. A comprovação da condição de companheira constitui requisito inafastável para a nomeação ao cargo de inventariante, 
carecendo de reconhecimento prévio a ser feito nas vias ordinárias, onde serão delimitados, inclusive, eventuais direitos sucessórios. 2. 
Ausente decisão judicial que reconheça a alegada união estável, não é possível gerar conclusão absoluta acerca da condição de 
companheira do falecido. 3. Nesse sentido, com razão o julgador a quo, pois denota-se que a documentação acostada pela recorrente 
(certidão de óbito), não é suficiente a gerar conclusão absoluta acerca da alegada condição de companheira do falecido até a morte deste, 
até porque a simples menção na certidão de óbito quanto a suposta existência de união estável, não comprova tal fato, vez que aquelas 
declarações são realizadas unilateralmente pelos declarantes. 4. Portanto, existindo herdeiro necessário (filho) e diante da inexistência de 
provas contundentes que a agravante, de fato, manteve união estável com o de cujus ou que também administrava os bens do casal até o 
falecimento do autor da herança, torna-se prudente a manutenção da decisão singular que nomeou o herdeiro/filho como inventariante. 5. 
Quanto a petição, requerendo a remoção do inventariante/agravado e aplicação de punições, com supedâneo de que este vem praticando 
sonegação de bens do espólio, tal matéria ainda não foi analisada pelo julgador de origem; portanto, não pode ser apreciada por esta Corte 
de Justiça, sob pena de ser caracterizada supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e improvido. 

ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva 
Álvares Rocha. Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 
1ª CÂMARA CRIMINAL 

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022 
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Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 7ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 26/4/2022 às 00h e com término no dia 2/5/2022, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a 
sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por 
videoconferência no dia 26/4/2022 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade 
postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso 
à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá 
enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 
horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade 
postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o 
hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com 
velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 21 de março de 2022. 
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
EDITAL Nº 4965633 - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... INTIMA o(s) requerido(s) CELSO TULIO DEMARCO, brasileiro, casado, CIRG n. 801.903.622 SSP/RS e CPF n. 
213.695.189-00 e JUREMA MARIA DEMARCO, brasileira, advogada, CIRG n. 1.833.390 SSP/PR e CPF n. 419.545.301-10, 
acerca da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 01/06/2022, às 16:30 horas, a qual, face a 
pandemia do COVID 19, SERÁ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, devendo as partes e advogados providenciarem um 
meio de acesso à internet e que se conectem, através do 
link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=OrPvt5nsVkhw3UpXdP0MBw== , ID:26620 - Senha:108986, que permitirá o 
acesso à sala de audiência virtual na data e hora especificados, mantidas as determinações anteriores. Tudo nos termos do 
despacho proferido no evento 144. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 21/03/2022. Eu, Thâmara 
Figueira Almeida, Servidora Cedida,  digitei e conferi. FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito. 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo  eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 5000368 76.2013.8.27.2705  chave do processo 
263132325813 Ação: Usucapião Extraordinário Requerente Francisco Tavares de Alencar Requerido: espólio de TERTULIANO 
CORADO LUSTOSA e outros Prazo: 30 dias Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, 
estando ele em lugar incerto e não sabido, para querendo,  intervir no feito, no prazo de quinze dias, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados na exordial (CPC - art. 257, III, 259, I e 344). Tão logo decorra o prazo legal, certifique-se nos 
autos OS FATOS: A genitora da Requerente, a senhora SILVANA BRÍGIDA DE ALENCAR, falecida em 19 de Fevereiro de 1994, 
adquiriu em vida um lote, com área de 326,03 m², situado na Avenida Araguaia, Lote nº 08 , Quadra 13, Setor Central, em 
Araguaçu – TO. No referido imóvel já havia sido construída uma “banda” de casa,onde a família construiu o restante da mesma, 
passando a Autora a morar juntamente com a Srª. Silvana Brígida de Alencar, “de cujus”, desde aquisição do imóvel em 21 de 
junho de 1979. Cumpre salientar que na época em que a mãe da Requerente adquiriu o imóvel objeto da ação, a mesma tinha a 
escritura do imóvel, ocorre que esta foi anulada, porque não se tratava de escritura urbana. Na época não foi feita nova escritura 
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porque os irmãos da Autora não chegaram a um acordo em relação ao imóvel, sendo que o vendedor da primeira escritura. 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA – JUÍZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo  eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 5000368-76.2013.8.27.2705  chave do processo 
263132325813 Ação: Usucapião Extraordinário Requerente Francisco Tavares de Alencar Requerido: espólio de TERTULIANO 
CORADO LUSTOSA e outros Prazo: 20 dias Finalidade: CITAÇÃO dos requeridos: NEUVALDA TAVARES NORÕES; 
GRACIELEIDE PAULO DE ALENCAR; NEUMA TAVARES CHAVEIRO; ERLAN PAULO DE ALENCAR; WASHINGTON LUIS 
PAULO DE ALENCAR; MARIA DAS GRAÇAS PAULO DE ALENCAR, atualmente residentes e domiciliados em lugar incerto e 
não sabido, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.OS FATOS: genitora do Requerente, a senhora 
SILVANA BRÍGIDA DE ALENCAR, falecida em 19 de Fevereiro de 1994, adquiriu em vida um lote, com área de 326,03 m², 
situado na Avenida Araguaia, Lote nº 08 , Quadra 13, Setor Central, em Araguaçu – TO. No referido imóvel já havia sido 
construída uma “banda” de casa, onde a família construiu o restante da mesma, passando a Autora a morar juntamente com a 
Srª. Silvana Brígida de Alencar, “de cujus”, desde aquisição do imóvel em 21 de junho de 1979. Cumpre salientar que na época 
em que a mãe da Requerente adquiriu o imóvel objeto da ação, a mesma tinha a escritura do imóvel, ocorre que esta foi anulada, 
porque não se tratava de escritura urbana. Na época não foi feita nova escritura porque os irmãos da Autora não chegaram a um 
acordo em relação ao imóvel, sendo que o vendedor da primeira escritura. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA – JUÍZA DE 
DIREITO. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0001239-16.2021.8.27.2705 chave processo 
170871415121 Ação: Usucapião Requerente: Elivane Barbosa Cardoso Requerido: Espólio de Romão Barbosa de Miranda, 
representado por sua herdeira MARGARIDA BARBOSA BARROSA Prazo:20 dias Finalidade:CITAÇÃO de eventuais terceiros 
interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para querendo,intervir no feito, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (CPC - art. 257, III, 259, I e 344). Tão logo 
decorra o prazo legal, certifique-se nos autos. OS FATOS: A Requerente é bisneta do “de cujus”, ora Requerido, e, há cerca de 
16 (dezesseis) anos, passou a residir no imóvel situado na Rua Rui Barbosa, Lote 11, Quadra 12-A, Setor Aeroporto, com área 
total de 487,06m², registrado em nome do Sr. Romão Barbosa de Miranda, no CRI sob a matrícula M1909 (doc. incluso). Desde 
o falecimento do proprietário do imóvel, em 2002 (certidão de óbito anexa), o local estava abandonado e nenhum dos herdeiros 
se dispôs a realizar o inventário. Dado importante é que o Requerido faleceu com o estado civil de “viúvo” Assim, a herdeira 
ANTONIA BARBOSA GOMES, filha do proprietário e avó da Requerente, foi quem ficou responsável pela posse do imóvel, 
momento em que entregou a chave e a escritura para a Requerente para que ela tomasse posse. A senhora Antonia faleceu em 
03/05/2008, conforme certidão de óbito anexa, restando então apenas 02 (dois) herdeiros vivos, quais sejam: Margarida Barbosa 
Barros e José Barbosa Barros, que em nenhum momento se opuseram quanto a Requerente estar de posse do imóvel e 
estabelecer nele sua moradia habitual e familiar. Diante da posse, a Requerente já efetuou diversas melhorias e reformas no 
imóvel residencial, visto que, quando ela e sua família se mudaram para o local, o imóvel estava em situação precária e precisou 
de reparos. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA – JUIZA DE DIREITO. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0005759-26.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOÃO PAULO COSTA BRAGA 
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
RÉU: ALUISIO PEREIRA BRINGEL 
EDITAL Nº 4853780 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 246459823915 
O Excelentíssimo Senhor SÉRGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 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) INTIMAR o requerido ALUISIO PEREIRA BRINGEL - ME (AUTO FORTE 
INTERMEDIAÇÕES DE VEICULOS), CNPJ sob n. 05.156.486/0001 - 75, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 209, para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de 
sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso 
haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo 
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mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. 
(3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequências legais (NCPC, art. 525, caput). 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 09/03/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA 
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaina Estado do Tocantins FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) 
acusado(a): CLEBERSON ARAÚJO DE ALMEIDA, brasileiro, nascido aos 31/05/1999, natural de Xambioá/TO, filho de Evanilde 
Araújo de Sousa e Claumyr Lima de Almeida, portador de RG nº 1381467, residente na Rua D, Qd.15, Lt, 08, nº 39, Setor 
Morada do Sol II, Araguaína/TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal nos autos da 
ação penal nº 0020447-17.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim 
exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
"Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, 22 de março de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, Técnica Judiciária, digitei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O DOUTOR FRANCISCO VIEIRA FILHO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital fica intimado o(s) acusado (s): LUIZ HENRIQUE DE SOUSA, brasileiro, nascido em 23 
de março de 1987, natural de Araguaína/TO, filho de Maria do Socorro de Sousa, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 
acerca da sentença condenatória (evento 136) proferida nos autos nº 0023680-56.2019.8.27.2706, movida pelo Ministério 
Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "(...)Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 
punitiva do Estado e, como consequência natural condeno LUIZ HENRIQUE DE SOUSA, brasileiro, nascido em 23 de março 
de 1987, natural de Araguaína/TO, filho de Maria do Socorro de Sousa, atualmente em lugar incerto ou não sabido, nas penas 
do artigo 155, caput, do Código Penal. (...)Assim, com essas considerações, onde nenhuma das circunstâncias judiciais 
lhe é desfavorável, fixo pena-base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na base de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente. (...) Presentes os requisitos legais, na forma do artigo 44 do Código Penal, substituo a 
pena privativa de liberdade pela de prestação de serviço à comunidade equivalendo a uma hora diária ou sete horas 
semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias compatíveis com suas atividades. (...)O acusado respondeu solto 
a este processo e não há nos autos representação pela prisão preventiva dele. (...) Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se 
a Justiça Eleitoral. b) Expeça-se guia de execução penal. c) Arquivem-se os autos com as devidas baixas. d) Remetam-se os 
autos à CONJUN para atualização do cálculo da pena de multa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima do 
teor desta sentença (art. 201, § 2º, CPP). Araguaína, 18 de março de 2022. FRANCISCO VIEIRA FILHO - Juiz de direito 
titular”. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (21/03/2022), Ulyanna 
Luiza Moreira – Técnica Judiciária. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 N°. 0008965-82.2014.8.27.2706 e chave 634551619014, requerido 
por HÉRICA DIAS ARAÚJO em face de VALDECI GOMES DA SILVA e NIURANE ARAÚJO MORAES, sendo o presente para 
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INTIMAR a parte AUTORA HÉRICA DIAS ARAÚJO, menor, representada por sua genitora, a Sra. Aurelina Dias Mota, brasileira, 
união estável, manicure, portadora do Registro Geral n°. 1.155.994, SSP/TO, filha de Rafael Sousa Mota e Aurelice Dias Dorval 
Mota, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção 
com fundamento no abandono da causa (CPC, 485, III).  E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, 
que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0008965-
82.2014.8.27.2706 e chave 634551619014 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois 
mil e vinte e dois (21/03/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc.... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0024655-44.2020.8.27.2706- (Chave nº 438724814820) - proposta por ALDO RODRIGUES ROCHA em desfavor de AUTA 
RODRIGUES DA SILVA, falecida em 27 de setembro de 2020, conforme Cert´dão de Óbito matricula nº 1267140155 2020 4 
00006 152 0001439 06, junto ao Cartório do Registro Civil e Pessaosa Naturais de Babaçulândia - TO., observando-se a forma 
preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado 
vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos 
termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (21/03/2022). Eu, Celina Martins de Almeida/Técnica 
Judiciária/mat 238445, digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.  
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0012639-24.2021.8.27.2706- (Chave nº 358446065921) - proposta por MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA em desfavor 
de SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 18/11/2019, conforme atesta a Certidão de Óbito lavrada no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Comarca de Araguaína/TO, expedida sob a Matrícula de n.º 126995 01 55 2019 4 00088 053 0035127 81, 
observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão 
das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as 
primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 
Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (21/03/2022). Eu, 
Celina Martins de Almeida/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, 
através do número 0012639-24.2021.8.27.2706 e chave 358446065921acima informados, é permitido o acesso integral dos 
autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.                                                        
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0006127-30.2018.8.27.2706- (Chave nº 579463037418) - proposta por ARLETTE COSTA MARINHO em desfavor de 
RAIMUNDO GOMES MARINHO, falecido em 01 de março de 2013, conforme certidão de Óbito lavrada sob a matricula 126995 
01 55 2013 4 00059 236 0026610 24, junto ao cartório de registro Civil e Pessoas naturais de Araguaína-TO.,  observando-se a 
forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será 
dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, 
nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado 
na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (21/03/2022). Eu, Celina Martins de 
Almeida/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 
0006127-30.2018.8.27.2706 e chave 579463037418acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5153 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 14 

 

 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO, Processo nº 0029649-
52.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES SILVA, brasileira, casada, do lar, portador(a) do RG nº 
044351382012-0 SSP/MA e CPF sob o nº 216.577.343-15, residente na Rua dos Lírios, nº 5542, Jardim das Flores, 
Araguaína/TO, em face de RAUL DE SOUZA GUIMARÃES FILHO, brasileiro, viúvo, portador(a) do RG nº 18785162001-2 
GEJSPC/MA e CPF nº 098.662.053-04, residente no endereço acima, acometido/diagnosticado com hipertensão arterial 
sistêmica, hiperplasia prostática benigna, doença renal crônica, artrose e demência senil. Pela Juíza, no evento 61, foi prolatada 
a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a 
interdição de RAUL DE SOUZA GUIMARÃES FILHO, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e 
patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua filha MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES SILVA. Advirto a Curadora de que não 
poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, 
devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a 
publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o 
respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C RENATA 
TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 07/03/2022. 
Eu, Márcia Sousa Almeida, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. (rcsv.) 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 5000127-22.2001.8.27.2706, Chave 
nº494356232514, Valor da causa R$ 183.616,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos e dezesseis reais), proposta por 
NATALIA APARECIDA DA SILVA LAVES, MARIA CARNEIRO DA SILVA e MAIARA APARECIDA DA SILVA LAVES em 
desfavor de MIRANDA E ALVES LTDA, sendo o presente Edital para CITAR o requerido, MIRANDA E ALVES LTDA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 00.467.930/0001-50, atualmente em local incerto e não sabido, por todos os termos da ação,  para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 96, a seguir transcrito: "Em 
busca do endereços junto as ferramentas disponíveis ao judiciário, retornaram aos mesmos contantes no processo. Sendo 
assim, esgotada todos os meios de localização do requerido, defiro a citação por edital. Prazo 30 dias. Cumpra-se." (Ass) Alvaro 
Nascimento Cunha - Juiz de Direito. OBSERVAÇÃO: Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 
1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do processo indicados acima. A resposta 
deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. ADVERTÊNCIA:  Em caso de 
revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 15 de março de 2022. Eu, Antonio Edvan de Sousa, servidor de secretaria, que digitei .  ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA - Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL Nº 4969745, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000231-
96.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARCIO ROBERTO HILGER, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº  984.334.400-63, GILBERTO JOSE DA 
SILVA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 305.039.140-53 e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITAS NORTE LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.167.830/0001-33, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas 
que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da DECISÃO, proferida no 
evento n.º 48 - DECDESPA1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados 
pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5153 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 15 

 

 
 

exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do 
Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao 
valor atualizado da execução e busca de bens dos executados no sistema SREI. Determino ao Cartório da Central de 
Execuções Fiscais que: 1 - Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro de 
proteção de créditos; 2 - Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis dos executados via Central Nacional de 
Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, 
acompanhando diariamente se houve resposta; 3 - Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar 
aos autos e cientificar o exequente; 4 - Proceda com a busca de bens em nome dos executados nos sistema SREI. 5 -
 Intimem-se as partes da presente decisão. Após, volvam os autos para análise do pedido de penhora on-line formulado no 
evento 46.. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 27 de agosto de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 22 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4961691 
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): LOURENCA PEREIRA BORGES - CPF/CNPJ n°: 188.651.001-68, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028611-68.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
1.427,23 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), representada pela CDA n° 20200038222, datada de 
17/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, 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 21 dias do mês de março de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4971744 
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): DENNYS ARAUJO BIASE - pessoa física inscrita sob o  CPF n°: 707.478.901-10, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027869-
43.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.183,55 (um mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20200037531, datada de 08/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, 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 22 dias do mês de março de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4963361 
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): LEMUEL MAGALHÃES DOURADO - pessoa fisica inscrita sob o CPF n°: 077.182.171-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0020024-23.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 7.559,15 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), representada pela CDA 
n° 20210044239, datada de 18/08/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
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prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.2- Não localizado 
endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80;" 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 21 dias do mês de março de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4854752 
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): MONALLYSA SILVA ALMEIDA - CPF/CNPJ n°: 031.319.681-84, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010221-50.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.690,97 (dois mil, seiscentos e noventa reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA n° 20190030275, datada de 
30/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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), defiro desde logo, caso haja pedido, 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 09 dias do mês de março de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL de Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 4963083 
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): ANTONIO MENDES DE CARVALHO - inscrito sob o CPF n°: 219.269.641-87, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009870-
77.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 8.913,38 (oito mil, novecentos e treze reais e trinta e oito centavos), representada pela CDA n° 20190035854, 
datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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), defiro desde logo, caso haja pedido, 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 21 dias do mês de março de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 4962047, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
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): ABENICIO FRANCISCO BOLINA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 094.689.001-34, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0018381-30.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 16.103,92 (dezesseis mil, cento e três reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA 
n° 20210043350, datada de 27/07/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DECDESPA1, a 
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seguir transcrito: "(5.2.2- Não localizado endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos 
autos, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Araguaina-TO, 02 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 21 dias do mês de março de 2022. Eu, Franciscco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL  de Citação com prazo de 30 (trinta) Nº 4963250 
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): LUZENIR LUCENA DA SILVA - inscrito CPF/CNPJ n°: 966.814.541-00, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002138-
45.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.252,10 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), representada pela CDA n° 
20190028667, datada de 11/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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), defiro desde logo, caso haja pedido, 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 21 dias do mês de março 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 0004070-34.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): paulla rodrigues miranda 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Após o transito em julgado, volvam-se os autos 
para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0003750-18.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): raimundo rozi de sousa machado 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da 
Lei de Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 2. Promova-
se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte 
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 
22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0003655-17.2022.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066 
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Executado (s): MINERVINO PIRES ARAUJO SOUZA  
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março 
de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0003364-85.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766 
Executado (s): NAIDE ROSA DE SOUSA  
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente 
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 2. Após o transito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 
2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0002912-75.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): IVE HELENE LIMA PAGLUISE  
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. As despesas processuais finais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo 
definitivo com as devidas cautelas de praxe.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0002715-23.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766 
Executado (s): GEUZIMAR MIRANDA NUNES BRAGA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o executado acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença, no prazo de 05 (cinco) dias; 3. 
Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.” Cumpra-
se. ARAGUAÍNA-TO, 18 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0000468-69.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402 
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Executado (s): JOSE DIAS DE ARAUJO 
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, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 31. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno 
a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, 
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0000451-62.2022.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
SENTENÇA: “Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 
Civil.  Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Sem 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. 
Intime-se a exequente da presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. ” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0000389-90.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA   
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): RAIMUNDO RAMOS PASSOS 
SENTENÇA: “Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da 
Lei de Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:  2. Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0017330-81.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: L. DA SILVA SOUSA LTDA. 
Executado (s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito sem 
resolução de mérito. Sem condenação às despesas processuais finais e honorários advocatícios, vez que não houve a 
constituição de lide. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-
se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).” Cumpra-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0000886-70.2021.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 52. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno 
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a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2. Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação 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. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)   
AUTOS Nº 0002572-34.2020.8.27.2706/TO              
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): FABIO GONCALVES ROSA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Desse modo, EXPEÇA-SE 
ALVARÁ para transferência dos valores penhorados (evento 36), e seus rendimentos, na forma requerida pelo exequente no 
evento 50 – CERT2, fls.2. 2. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.” Cumpra-se. ARAGUAÍNA-TO, 22 de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 664/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 21 de março de 2022 
Dispõe sobre designação de Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 1ª Temporada do Tribunal do 
Júri/2022, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, Estado do Tocantins. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de 
Direito, no uso de suas atribuições legais, e, 
Considerando a Pauta de Julgamento da 1ª Temporada de 2022 do Tribunal do Júri desta Comarca, publicada pelo MM. Juiz de 
Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Dr. Francisco Vieira Filho; 
Considerando a necessidade de regulamentar os serviços, bem como evitar prejuízos ao desenvolvimento dos trabalhos 
durante as sessões da 1ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, a realizar-se no período de 22.3.2022 a 
26.4.2022, no salão do Tribunal do Júri do Fórum Juiz José Aluísio da Luz, localizado na Avenida Filadélfia, nº 3.650, Setor das 
Autarquias Estaduais, em Araguaína/TO; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas  "a" e "c", da Lei Complementar nº. 10 de 01.11.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Designar Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 1ª Temporada do Tribunal do Júri/2022, da 1ª 
Vara Criminal de Araguaína: 
a) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Jânio Moreira Freitas, matrícula 224265, e, a Oficial de 
Justiça Avaliador Regina Lúcia  Cavalcante Nascimento, matrícula 131471, para atuarem na sessão do dia 22/3/2022, a partir 
das 7h50min; 
b) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador João Batista Vaz Júnior, matrícula 224363, para atuarem na sessão do dia 24/3/2022, a partir das 7h50min; 
c) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Fábio Luiz Ribeiro Gomes, matrícula 86245, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Hawill Moura Coelho, matrícula 1427, para atuarem na sessão do dia 29/3/2022, a partir das 7h50min; 
d) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, e, a Oficial de 
Justiça Avaliadora Tatiana Correia Antunes, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 31/3/2022, a partir das 7h50min; 
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e) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Jânio Moreira Freitas, matrícula 224265, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Manoel Gomes da Silva Filho, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 05/3/2022, a partir das 
7h50min; 
f) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Fábio Luiz Ribeiro Gomes, matrícula 86245, e, a Oficial de 
Justiça Avaliador Regina Lúcia  Cavalcante Nascimento, matrícula 131471, para atuarem na sessão do dia 07/3/2022, a partir 
das 7h50min; 
g) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Hawill Moura Coelho, matrícula 1427, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, para atuarem na sessão do dia 12/3/2022, a partir das 
7h50min; 
h) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444 e, o Oficial de 
Justiça Avaliador João Batista Vaz Júnior, matrícula 224363, para atuarem na sessão do dia 19/3/2022, a partir das 7h50min; 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se no átrio do Fórum local e no Diário da Justiça do TJTO. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte e dois (21/3/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação:  Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0023044-27.2018.8.27.2706 
Acusado: F.M.DA.S 
 Vítima: R.DOS.S.DA.C 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: R.DOS.S.DA.C, brasileira, em união 
estável, do lar, nascida aos 29/07/1994, natural de Riachão-MA, filha de Raimundo Pereira da Costa e de Maria Almeida dos 
Santos, portadora do RG nº 948.474 SSP-TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes 
os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR F.M.DA.S, brasileiro, união estável, vaqueiro, natural de Colinas - TO, 
nascido aos 02/03/1991, filho de João Pinheiro dos Santos e Inácia Mota da Silva Santos, portador do RG n.º 1.120.561, inscrito 
no CPF n° 705.190.931-27, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, 
inciso I, da Lei 11.340/06..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de Março de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e 
subscrevi. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Monitória, Processo n° 5001810-71.2013.8.27.2707, chave para 
consulta n° 121616149413, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: MANOEL PEREIRA DA 
SILVA, CPF: 180.254.201-91 e Requerido(a): MARIO AMERICO PEROBELLI, CPF: 340.614.988-00, atualmente em local incerto 
e não sabido, e por este meio INTIMA-SE  o(a) requerido(a) para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e 
honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação 
(CPC, art. 513, § 2º, incisos I, II e IV c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFICANDO-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o 
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de 
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais. Tudo nos termos do despacho a seguir 
transcrito. DESPACHO: INTIME-SE o executado (na pessoa de seu advogado, ou por carta com aviso de recebimento se 
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ou por edital com prazo de 20 (vinte) 
dias, quando, citado na forma do art. 256), para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios 
arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, 
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incisos I, II e IV c/c art. 523, §§ 1º e 3º).CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do 
débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 
intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais. AGUARDE-SE o prazo em cartório. Decorrido o prazo sem 
manifestação do(a) executado(a), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar petição discriminando 
o valor atualizado do débito e indicar bens penhoráveis em nome do devedor.  INTIME-SE. CUMPRA-SE.  Juiz JOSÉ CARLOS 
TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas 
publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de março de 
2022. Eu Ruth de S. A. da Silva, Técnica Judiciária que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Execução Fiscal, Processo n° 0001672 
0004182-68.2019.8.27.2707, chave para consulta n° 218626350419 no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como 
Requerente: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00.000.000/0001-91 e Executado: GIVALDO GALVÃO DE SOUSA, brasileiro, 
solteiro, pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº. 6196731, órgão emissor SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
620.571.923-18, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da presente ação, para, no prazo de 03 (três) dias, 
PAGAR a dívida exequenda expressa na petição inicial, no valor de R$ 123.264,06 (cento e vinte três mil duzentos e sessenta e 
quatro reais e seis centavos), acrescidos de 10% de honorários sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC, 
considerando-se a simplicidade da causa e pequeno tempo exigido do profissional (CPC, artigo 827), reduzindo-se o valor pela 
metade, no caso de pagamento integral no prazo acima estabelecido. Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito: Tendo 
em vista que as tentativas de citação do requerido tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do NCPC, defiro a citação por 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender 
os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o 
curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo já deferido em 
dobro (artigo 186, CPC). Cumpra-se. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta 
cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 21 de março de 2022. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária 
que digitei. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Ação de Alimentos Avoengos 
Autos nº: 0000591-97.2016.8.27.2709 
Polo Ativo: Y.R.F. da C.M., rep. por Justina Francisco da Cunha 
Polo Passivo: Maria Francisca de Morais 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, 
Estado do Tocantins, a Ação de Alimentos Avoengos, Autos n° 0000591-97.2016.8.27.2709, movida Yori Rainna Francisco da 
Cunha de Morais, representada por sua genitora Justina Francisco da Cunha em desfavor de Maria Francisca de Morais. Nestes 
autos, o MM. Juiz de Direito, através do despacho, evento 142, MANDOU CITAR E INTIMAR a requerida MARIA FRANCISCA 
DE MORAIS, encontrando-se em local incerto e não sabido, do teor da decisão, evento 5, que fixou os alimentos provisórios em 
20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago mensalmente até o dia 15 (quinze), a partir da citação, diretamente à 
genitora do menor ou em conta bancária por ela fornecida, e CITAÇÃO desta a fim de que tome ciência do teor da presente 
ação, sendo-lhe facultado consultar o processo a qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, e que o prazo para 
apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial 
(art. 344 do CPC). E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no 
Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª 
Instância, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Ação de Investigação de Parentalidade c/c Retificação de Registro Civil c/c Alimentos 
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Autos nº: 0000228-76.2017.827.2709 
Polo Ativo: E.F. de M., rep. por Maria Heloísa Francisco de Morais 
Polo Passivo: Irismares Silva Araújo 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do 
Tocantins, a Ação de Alimentos, Autos n° 0000228-76.2017.827.2709, movida Esther Francisco de Morais, representada por sua 
genitora Maria Heloísa Francisco de Morais em desfavor de Irismares Silva Araújo. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através 
do despacho, evento 127, MANDOU CITAR o requerido IRISMARES SILVA ARAÚJO, brasileiro, RG nº 5.939.845 SSP/GO, 
inscrito no CPF nº 044.023.521, encontrando-se em local incerto e não sabido, a fim de que tome ciência do teor da presente 
ação, sendo-lhe facultado consultar o processo a qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, e que o prazo para 
apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de matéria fática apresentada na petição inicial 
(art. 344 do CPC). E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no 
Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª 
Instância, digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Inventário (processo nº 0001671-20.2021.8.27.2710), tendo como Requerentes Maria Jose da 
Silva Amorim, Fernando dos Anjos Amorim Junior, Felipe da Silva Amorim, Fagno da Silva Amorim, Fábio Hermogenes da Silva 
Amorim e Fernanda Caruline da Silva Amorim Morais e Como requerido Fernando dos Anjos Amorim. Sendo o presente 
para  INTIMAR possíveis interessados nos autos de inventário (art. 626, §1º c/c art. 259, III). E para que ninguém  alegue 
ignorância, mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum 
local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 22 de março de 2022. Eu, Pociane Batista dos 
Santos, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Processo n. 0001463-71.2014.827.2713 
Exequente: BANCO DO BRASIL SA 
Executado: ELERSON DA CUNHA BARBOSA 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos de n. 5000722-77.2013.8272713, realiza a INTIMAÇÃO do executado, ELERSON DA CUNHA BARBOSA , 
brasileiro, casado, pecuarista, filho de Jorcelina Antonieta da Cunha nascido aos 24/08/1973, inscrito no CPF n. 596.578.391-49, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento espontâneo do débito 
exequendo, sob pena de multa de 10 % (dez por cento), além de honorários advocatícios da fase de cumprimento da sentença, 
penhora e expropriação de bens (CPC, art. 523, § 1º).  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - 
TO, ao 17 de março do ano de 2022. Lavrada pela Servidora, Pollyanna Kalinca Moreira e conferida por Valquíria Lopes Brito, 
Chefe de Secretaria. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Sentenças 
BOLETIM EXPEDIENTE 01/2022  
Autos n. 0000584-22.2018.827.2714. Ação: Procedimento Comum cível. Requerentes: ELIAS CANTUÁRIO DA SILVA E 
OUTROS. Advogado: Dr. Leandro Pereira Duarte TO008294. Requeridos: PEDRO CANTUÁRIO DA SILVA; EDITI CANTUARIO 
DA SILVA DE LIMA. Advogado: Dr. Paulo Alves da Costa RS074346. INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO; MUNICÍPIO DE 
COUTO MAGALHÃES; UNIÃO-FAZENDA NACIONAL; ESTADO DO TOCANTINS. SENTENÇA: Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a morte presumida de Pedro Cantuário da Silva, fixando-se a data do óbito em 
12/12/2011 (data do desaparecimento), bem como, a abertura da sucessão definitiva dos bens deixados por ele, o que faço com 
esteio nos artigos 6º e 38 do CC; por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Esta 
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sentença produzirá efeitos cento e oitenta dias depois de publicada, com fundamento nos artigos 28 e 38 do Código Civil. 
Expeça-se edital de publicação desta sentença. Transitada em julgado, com fundamento no artigo 104, parágrafo único da Lei 
n. 6.015/73, expeça-se mandado de averbação ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais. Certificado o trânsito em 
julgado, intimem-se as partes para abertura de inventário em 30 (trinta) dias, sob pena do disposto no § 2º do art. 28, do Código 
Civil e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sem custas e sem honorários advocatícios, por se tratar de feito 
processado sob o manto da gratuidade da justiça. P. R. I. Colinas do Tocantins, 21 de julho de 2020.   
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(PRIMEIRO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr.  MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00021076920188272714, 
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: GESSE DE MELO OLIVEIRA, brasileira, casado, aposentado, nascido 
em 21de agosto de 1956, portador da CI de RG nº 319.679 2ª via SSP-TO, expedido em 26 de agosto de 1998, inscrito no CPF 
sob o nº 233.447.841-53, filho de Afra de Melo Oliveira e Adelvino Jose de Oliveira, residente e domiciliado na Avenida Costa e 
Silva, nº 1.631, (Chácara), Centro, Colméia, CEP 77.725-000, Tocantins, Portador F-10(Transtornos mentais e comportamentais 
devidos ao uso de álcool) e SID F-19(Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de 
outras substâncias psicoativas), sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e administrar seus negócios na vida civil. 
Tendo sido nomeada curadora, o Srª: MARIA LOPES DA SOLIDADE OLIVEIRA, brasileira, casada, professora, portadora da CI 
de RG nº. 1.268.299 SEJSP-TO, expedida em 25.04.2012, nascida em 13.04.1956, filha de Rosalina Lopes da Solidade e Inácio 
Lopes da Silva e inscrita no CPF nº. 231.174.191-8, residente e domiciliada na Avenida Costa e Silva, nº 1.631, (chácara) Centro, 
Colméia, CEP 77.725-000, Tocantins. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos 
em 00021076920188272714, no evento 76, como segue transcrita a parte final: “...Por todo o exposto e tudo mais que dos autos 
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, decreto a interdição do curatelado extinguindo o processo com resolução de mérito, 
com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1.775, do Código Civil, nomeando como curadora definitiva a 
requerente, Sra. MARIA LOPES DA SOLIDADE OLIVEIRA, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 
imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os 
valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 
alimentação e no bem-estar do interditado. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Face o 
disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena 
de responsabilidade civil e criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a 
curadora não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial.  Em obediência ao disposto no artigo 755 do 
CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 
do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. 
Intimem – se. Cumpra – se.” Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para 
constar, encerrou-se a presente audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colméia – TO, 21 de março de 2022?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu 
_______, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA LIMA, Estagiário digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé 
que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 21/03/2022.  
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma AÇÃO PENAL nº 00003905020178272716, que 
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ALZIRO NOGUEIRA BIEGER, brasileiro, 
casado, operador de pivô, natural de Jussara- Bahia, nascido aos 13/08/1987, filho de Nilson Amaro Nogueira e Antônia 
Lourenço, CPF N° 032.737.785-20, portador do RG n° 13.871.896-20 SSP/BA, residente na Rua Guarani, Quadra 36, Lote 18 n° 
186, Setor Mimoso II, CEP: 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães-BA, como incurso nas sanções do Artigo 34, da Lei dos 
Crimes Ambientais. 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 
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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, 17 
de março de 2022. Eu, Clarícia Tolintino Aguiar, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 

Juizado especial cível e criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O MM. Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da 
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc... ..  
FAZER SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania , 
processam os autos: Nº: 5000004-73.2000.8.27.2701, Chave Número: 272295476414 - Autor: CARLEY ADRIANO 
GONÇALVES DA SILVA - Réu: IDÁLIA TEIXEIRA DA SILVA, por este  meio INTIMAR a Réu: IDÁLIA TEIXEIRA DA SILVA, 
brasileira, CPF: 557.268.361-20, para tomar ciência da presente ação acima intimada, para, se quiser, oferecer embargos à 
execução no prazo de 15 (quinze) dias úteis., Tudo conforme despacho exarado no evento 94. Informo a Vossa Senhoria, que 
acima está o número e chave de segurança do processo, que deve ser acessado no site do tribunal de Justiça deste Estado, no 
link e-proc/1º grau/consulta pública/rito ordinária, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado e afixado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 21/03/2022. Eu, 
BARBARA CARDOSO DIAS, Servidora de Secretaria, o digitei.    
  
  

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002521-87.2020.8.27.2717/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: CRISHEMERSON BERNARDO DA SILVA 
EDITAL Nº 4948763 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se 
os Autos de Ação Penal nº 0002521-87.2020.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor 
de CRISHEMERSON BERNARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 700.088.071-67, filho de Noelma Rosa da 
Silva e Crislei Bernardo da Conceição, nascido em 30/04/1996, natural de Crixás/ GO, domiciliado na Avenida São Paulo, s/nº, 
Setor Oeste, Alvorada/TO, atualmente preso na Casa de Prisão Provisória de Gurupi/TO, denunciado nos termos do artigo 157, 
§§ 2º, inciso II (concurso de pessoas), e 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do código penal e art. 244-B, §2º (corrupção 
de menores), da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei 
nº 8.072/90, sendo o presente para INTIMAR o réu, atualmente em local incerto e não sabido, para que no prazo de 5 (cinco) 
dias realize o pagamento da multa a que se refere o evento 97. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 20/03/2022. Eu 
____________ Henrique Pereira de Assunção Neto, Técnico Judiciário, digitei e subscrevo.KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
Juíza de Direito Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
Ação Penal – Reintegração/Manutenção de Posse – 0000768-68.2015.8.27.2718 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei etc...FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais, uma Ação Penal – Reintegração/Manutenção de Posse – 0000768-
68.2015.8.27.2718, que os autores CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIACESTE, VALE S/A, CAMPANHIA ENERGÉTICA 
ESTREITO, move contra o ALFEU BARBOSA MARANHÃO, LINDOMAR VAZ DE AZEVEDO e todos os ocupantes da área 
declaradas de utilidade pública e adquiridas estão as que pertenciam ao Sr. José Luiz de Almeida, tratando-se de uma área de 
terras com 102,7724ha, localizada no município de Filadélfia, Gleba Furnas II, Loteamento Mandaril, Estado do Tocantins, parte 
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de um todo maior com área de 243,4653 hectares, objeto da matrícula n.º 2.036. fl. 002, livro 2-I, do Cartório do 1º Serviço 
Notarial e Registro de Imóveis de Filadélfia (TO), adquirido por meio de Escritura Pública de Retificação e Ratificação a qual está 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis no Livro nº 25, fls. 131/133, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de 
Filadélfia (TO); uma área que pertencia à Sra. Gisele de Brito Perna e Outros, tratando-se de duas áreas, uma de 300,0000ha, 
sendo um imóvel rural localizado na Fazenda Monte Santo, Município de Filadélfia, Estado do Tocantins, objeto da matrícula n.º 
488 do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Filadélfia (TO), e outra área de 205,5788ha, sendo um imóvel 
rural situado na Fazenda Monte Santo, Município de Filadélfia, Estado do Tocantins, objeto de posse mansa e pacífica, que 
somadas correspondem a área total de 505,5788ha, adquiridos por meio de Escritura Pública de Retificação e Ratificação a qual 
está registrada no Cartório de Registro de Imóveis no Livro nº 24, fls. 098/100, do Cartório de Registro de Imóveis do Município 
de Filadélfia (TO) e por último, um imóvel que pertencia ao Sr. Pedro Iran Pires da Silva e sua esposa Valmira Alves da Cruz 
Silva, tratando-se de uma área medindo 132,0800ha, denominado fazenda Inhuma, objeto da matrícula n.º 788, fls. 74/75, Livro 
3-B, do Cartório de Registro de Imóveis de Filadélfia (TO), adquirida pelas autoras por meio de Escritura Pública de Cessão de 
Direitos Possessórios registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Filadélfia no Livro n.º 8, fls. 048/051, do Cartório de 
Registro de Imóveis do Município de Filadélfia (TO) (Doc. 04). Determinou a CITAÇÃO de todos os ocupantes, a fim de delimitar 
a extensão subjetiva da demanda e realizar a audiência de mediação, nos termos do despacho/decisão proferido no evento 79. 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu, Luzia Freitas Miranda, Servidora Cedida, 
digitei e conferi. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0000629-63.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 12 da Lei 10.826/2003 e 
artigo 147, caput, do Código Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Denunciado: JOÃO BORGES DA CRUZ, brasileiro, natural de Babaçulândia-TO, nascido aos 1001.1940, filho de Maria Borges 
da Cruz e José Gomes da Cruz, CPF nº 783.500.501-87, RG nº 968495 SSP-GO, residente na Rua 02, s/nº Setor Serrinha, 
Guaraí-TO, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, aos 21/03/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do 
Magistrado que mandou expedir o presente. 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0002172-79.2014.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA 
RÉU: JOSÉ ANTONIO SOUZA SANTOS 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SANTOS, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, portador do RG 
nº 884.471 SSP/TO e do CPF nº 018.906.851-51, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para, em 15 
(quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 10.138,93 (dez mil, cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos) , acrescido 
de custas, se houver. ALERTE-O de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez 
por cento e, também de honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 
previstos no § 1º, do artigo 524, CPC incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. 
Tudo em conformidade com o despacho constante no Evento 127. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e 
conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0002770-86.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: THATIELLE SILVA MELO 
RÉU: ANTONIO ADRIANO BRAZ 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de  ANTONIO ADRIANO BRAZ, brasileiro, servente, demais qualificações ignoradas, portador do 
CPF n.º 05353541340, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para, em 3 (três) dias, pagar o débito 
no valor de R$ 788,46 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), provar que a quitação já ocorreu ou 
justificar a impossibilidade de efetuá-la, sob pena de protesto judicial da decisão, além de ser decretada a sua prisão (§§ 1º e 3º 
do art. 528 do NCPC) pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 19 da Lei nº. 5.478/68, uma vez que se 
trata de norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral, tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0011236-06.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: ADEILANE RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO 
RÉU: PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de  PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, serralheiro, portador do Registro 
Geral n.º 781.491SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 036.299.811-60, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, em 3 (três) dias, pagar o débito no valor de R$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três 
centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto. ALERTE-O de que a ausência de 
pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo pode ensejar 
a prisão civil, caso o inadimplemento persista, nos termos do art. 528 e §§ do CPC, tudo em conformidade com despacho 
exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0006458-27.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS  
AUTOR: VANUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO 
RÉU: FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, capaz, portador do RG nº 33.284407-9 
SSP/PI, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para, em 3 (três) dias, pagar o débito no valor de R$ 
865,52 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo, sob pena de protesto. ALERTE-O de que a ausência de pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que vencerem no curso do processo pode ensejar a prisão civil, caso o inadimplemento persista, nos termos do 
art. 528 e §§ do CPC, tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que 
digitei e conferi. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
AUTOS Nº: 0004154-89.2018.827.2722 
Ação: ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO DE SEPARAÇÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO 
TOTAL 
Requerentes: RODRIGO GONÇALVES MOREIRA e AMANDA ALVES DE PAULA MOREIRA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este meio torna pública a pretensão dos requerentes, junto a este Juízo e Cartório da Vara de Família e Sucessões, que 
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foram processados os Autos de nº 0007967-22.2021.8.27.2722/TO, Ação de ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE 
BENS NO CASAMENTO DE SEPARAÇÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL dos requerentes RODRIGO GONÇALVES 
MOREIRA, brasileiro, motorista autônomo, portador da Carteira de Identidade nº M6865912-SSP/MG e do CPF/MF nº 
000.840.826-23, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens com AMANDA ALVES DE PAULA MOREIRA, brasileira, 
estudante, portadora da Carteira de Identidade nº 6451968 SSP/GO e do CPF/MF nº 705.182.831-27, ambos são residentes e 
domiciliados nesta cidade de Gurupi/TO, os quais requereram diante deste Juízo a mudança do regime de bens no casamento 
de Separação Parcial de Bens para o regime de Separação Total de Bens, para os fins do disposto no art. 734, § 1º, do CPC, 
tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS Nº: 0007481-71.2020.8.27.2722/TO 
Ação: Declaração de Ausência 
AUTOR: CREUSA DA SILVA LEITE 
RÉU: NEURIVALDO DA SILVA LEITE 
 A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FINALIDADE: Proceda-se a CITAÇÃO do ausente NEURIVALDO DA SILVA LEITE 
brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, nascido em 30/11/1971, filho de José Maria Cerqueira Leite e de Creusa da Silva Leite, 
para que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo legal, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos 
alegados na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do CPC, procedendo a sua habilitação nos presentes autos, 
tendo em vista o pedido de sucessão provisória realizado por CREUSA DA SILVA LEITE, brasileira, viúva, aposentada, 
portadora do RG. nº 111.075 SSP - GO e do CPF nº 598.750.031-15, residente na Avenida Maranhão nº 1087, centro, Gurupi – 
TO, Curadora Especial do Ausente Neurivaldo da Silva Leite. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO - Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0002971-83.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
AUTOR: JANINE DA SILVA COSTA 
RÉU: ALFREDO SOARES DA COSTA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de ALFREDO SOARES DA COSTA, brasileiro, filho de Roseli dos Santos de Oliveira Silva e 
Lourival da Costa, cobrador de ônibus, portador do RG nº. 48754029 SSP/SP e inscrito no CPF nº. 443.245.568-30, 
residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em conformidade com o 
art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária 
que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0011904-40.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INVENTÁRIO 
Requerente: JACKELINE PEREIRA DOS SANTOS 
Requerido: MARIA RITA BALBINA DOS SANTOS (Espólio) 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de ALESSANDRA MATIAS DOS SANTOS (filha/herdeira), brasileira, solteira, portadora da CI/RG nº. 
1.168.305 SSP/TO, inscrita no CPF nº. 859.502.461- 87, residente e domiciliada na Rua 28, nº 847, Espinho, Portugal, nos 
termos da petição inicial (constante no evento 01) e despacho (evento 3), fica Vossa Senhoria CITADO(A), para os termos do 
inventário e da partilha do Espólio de MARIA RITA BALBINA DOS SANTOS, falecido(a) em 02/07/2021,  dispondo do prazo 
de 15 (quinze) dias, para se manifestar sobre as primeiras declarações (constante no evento 10), nos termos dos artigos 626 c/c 
627 do CPC. Tudo em conformidade com o despacho constante no evento 4. OBSERVAÇÃO: Cientifique-se a parte que o 
acesso ao processo será através do Processo nº: 0011904-40.2021.8.27.2722  Chave: 446948669821, no site www.tjto.jus.br, 
no link E-PROC, sendo desnecessário encaminhamento de cópia impressa da petição inicial e documentos, nos termos da 
Instrução Normativa nº 01 - PRESIDÊNCIA/ASPRE DE 29/02/2016.. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu (Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE 
DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0020082-46.2019.8.27.2722/TO - ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS e EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 
AUTOR: NELY PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: ANTONIO BEZERRA DA SILVA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FINALIDADE: Proceda-se a CITAÇÃO do Sr. ANTONIO BEZERRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, autônomo, portador da CI/RG nº. 853.973 SSP/TO, inscrito no CPF nº 265.293.351-53, residente e domiciliado 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo legal, sob pena de serem 
presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do CPC. Tudo 
conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 22 dias do mês de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e 
conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0013121-55.2020.8.27.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: ALIMENTOS 
AUTOR: KEDINA FERNANDES DA SILVA 
RÉU: JOSÉ BONIFÁCIO LOPES MACIEL 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de JOSÉ BONIFÁCIO LOPES MACIEL, brasileiro, cortador de lenha, portador do RG n° MG-
11.081.575 SSP/MG, e CPF sob numeração 819.535.426-20, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, 
da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc... Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, 
entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0008904-66.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVL 
AUTOR: RAYANE RIBEIRO DA COSTA 
AUTOR: RAFAEL RIBEIRO DA COSTA 
RÉU: CLEISON RIBEIRO PEREIRA 
RÉU: VALDIR ZANATTA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de CLEISON RIBEIRO PEREIRA, brasileiro, lavrador, RG e CPF desconhecidos, residente e 
domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc... 
Na confluência do exposto, A) HOMOLOGO o laudo de exame de DNA apresentado no ev. 76. B)DESCONSTITUO a 
paternidade de CLEISON RIBEIRO PEREIRA em relação aos requerentes, determinando a exclusão do patronímico e dos avós 
paternos do registro de nascimento dos autores RAFAEL RIBEIRO DA COSTA e RAYANE RIBEIRO DA COSTA; C) Firme no 
artigo 355, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que VALDIR ZANATTA é 
o pai biológico dos requerentes: RAFAEL RIBEIRO DA COSTA e RAYANE RIBEIRO DA COSTA, que passarão a se 
chamar RAFAEL ZANATTA DA COSTA e RAYANE ZANATTA DA COSTA; resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do 
CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 
(seiscentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 
cartório de registro civil competente, para que proceda à retificação no registro dos autores, com a retificação do nome, a 
inclusão do nome do requerido e dos avós paternos. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi, data certificada pelo sistema.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
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do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0012918-93.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: ALIMENTOS GRAVÍDICOS 
AUTOR: PRISCILLA DA SILVA SOUZA 
RÉU: ORLANDO DA SILVA NAVES 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de ORLANDO DA SILVA NAVES AMORIM, solteiro, autônomo, filho de Efigênia Henrique da Silva 
Naves, portador da CI/RG nº. 811.991 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº. 046.851.651-44 demais qualificações desconhecidas, 
residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: 
“Vistos etc... Diante do exposto e do mais que dos autos consta, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 
fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas e Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se. Gurupi, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0003940-30.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: GISELE QUADROS CASTRO 
RÉU: FLAYTON DAS CHAGAS SOARES 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de FLAITON DAS CHAGAS SOARES, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF nº 015.072.191-
99, RG nº 866.163-2ªVia-SSP/TO, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos 
autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc... Deste modo e em virtude da quitação da totalidade do crédito alimentar reclamado 
nestes autos JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Resolvido o mérito da lide. Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) 
por cento sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado e após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas 
devidas. Intimem-se. Cumpra-sGurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de 
Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0008108-46.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: PÂMELA ARAÚJO RICARDINHO 
RÉU: NATANAEL VIEIRA ROCHA DA SILVA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de NATANAEL VIEIRA ROCHA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF n° 043.127.181-05, filho de 
MARIA VIEIRA ROCHA DA SILVA, demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em lugar incerto e não 
sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, 
inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora 
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, 
entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.  Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário 
Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu 
(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
– JUÍZA DE DIREITO. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0002226-74.2016.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: MIRIAN RIBEIRO DA SILVA 
RÉU: VALDECI DIAS MAGALHÃES 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de VALDECI DIAS MAGALHÃES, brasileiro, união estável, motorista, portador do RG nº 867.854 
SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 004.683.251- 31, demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em lugar 
incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do 
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a 
parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa 
atualizado, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em 
julgado, arquive-se com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de 
março de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE 
AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº:  0000923-49.2021.8.27.2722  – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
AUTOR: GENECI MENDES FIGUEIREDO 
AUTOR: ABILIO BATISTA DE FIGUEREDO 
RÉU: MARIA DAS MERCES MENDES FIGUEREDO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juiz de Direito em Substituição da Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Gurupi - TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos 
identificado. FINALIDADE: Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, e de acordo com o art. 487, I, 
do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido e nomeio como curadora da incapaz, MARIA DAS MERCES MENDES FIGUEIREDO, a 
sra. GENECI MENDES FIGUEIREDO, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei. Inscreva-se o presente no 
Registro Civil desta Comarca, no livro "E", nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da 
lei. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se os feito com as baixas devidas. Gurupi/TO, 
data certificada pelo sistema. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARJUÍZA DE DIREITO." DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0003270-55.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: RUBENS DOS REIS ALVES DE LIMA 
RÉU: MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela 
qual DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: 
quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais 
como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando 
em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei 
n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 2º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias 
que o exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º 
do Código de Processo Civil/2015 nomeio como seu CURADOR a pessoa de RUBENS DOS REIS ALVES DE LIMA, que 
deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano  (artigo 84, 
§ 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização 
judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 2015, julgo EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º. do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
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nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta 
suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo 
de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0002995-09.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: DOMINGOS ALVES BANDEIRA DA SILVA 
RÉU: ZENADIA RIBEIRO DA SILVA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela 
qual DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de ZENADIA RIBEIRO DA SILVA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: 
quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais 
como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando 
em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei 
n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 2º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias 
que o exercício da curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º 
do Código de Processo Civil/2015 nomeio como seu CURADOR a pessoa de DOMINGOS ALVES BANDEIRA DA SILVA, que 
deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano  (artigo 84, 
§ 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização 
judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 2015, julgo EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º. do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta 
suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo 
de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, 
data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica 
Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
AUTOS Nº: 0006303-53.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: MARIA DAS GRACAS LOPES BARROS VELOSO 
RÉU: LIANA LOPES BARROS 
FINALIDADE: Publicação da sentença. 
SENTENÇA: “Vistos, etc. (...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela qual DECRETO A 
INTERDIÇÃO PLENA de LIANA LOPES BARROS e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados 
aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar 
quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as 
repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 
84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 2º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da 
curatela permitir, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de 
Processo Civil/2015 nomeio como sua CURADORA a pessoa de MARIA DAS GRAÇAS LOPES BARROS VELOSO, que 
deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano  (artigo 84, 
§ 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização 
judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 2015, julgo EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º. do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta 
suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo 
de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5153 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 33 

 

 
 

Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO - JUÍZA DE 
DIREITO." 
 
AUTOS Nº: 0013709-62.2020.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: MARIA GOMES DOS SANTOS 
RÉU: CELSO GOMES DOS SANTOS 
FINALIDADE: Publicação da sentença. 
SENTENÇA: “Vistos, etc. (...) 
Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de CELSO 
GOMES DOS SANTOS e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza 
“patrimonial e negocial” (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar 
com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e 
instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; 
artigo 1.775, § 2º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados os 
parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil/2015 nomeio como 
sua CURADORA a pessoa de MARIA GOMES DOS SANTOS, que deverá prestar contas de sua administração em Juízo 
anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano  (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do 
Novo Código de Processo Civil 2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 
3º. do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de 
computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário 
da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa 
da interdição e os limites da curatela. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça 
gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual 
procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data 
certificada pelo sistema. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO - JUÍZA 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: JOÃO BATISTA VOGARIN - CPF/CNPJ: 137.591.081-72, 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 5012047-22.2013.827.2722, 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). 000125244, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 203,61 (Duzentos e três reais e sessenta 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 21 de março 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: ELIVALDO BARBOSA MORENO - CPF/CNPJ: 228.579.401-06, 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 5011228-85.2013.827.2722, 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). 000123505, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 110,64 (Cento e dez reais e sessenta e quatro centavos)  que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 21 de março 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: EDSON MARCIO DA SILVA - CPF/CNPJ: 798.547.021-20, 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 5011113-64.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000123351, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 311,15 (Trezentos e onze reais e quinze 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 21 de março 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: HOSANA RODRIGUES RIBEIRO - CPF/CNPJ: 170.366.248-25, 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 5010546-33.2013.827.2722, 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). 000124442, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 168,58 (Cento e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)  que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 21 de março 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: FABIO OLIVEIRA MORAIS - CPF/CNPJ: 131.074.881-00, 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 5010240-64.2013.827.2722, 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). 123813, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 145,13 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta 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 21 de março 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: GRACILENE SARAIVA DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 02.260.219/0001-
55, 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 5009696-76.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). C-2519/2012, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.026,31 (Dois Mil vinte e seis 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 21 de março 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: DIGERCIR SARAIVA DIOLINDO - CPF/CNPJ: 255.035.021-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009184-93.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000123000, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 365,39 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 21 de março 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. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DEUSITA ALVES DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 194.794.501-78, 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 5009165-87.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 122932, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 181,16 (cento e oitenta e um reais e dezesseis 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 21 de março 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: JONAS ABREU VIEIRA - CPF/CNPJ: 192.126.821-20, 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 5008822-91.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 304/2006, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.774,20 (seis mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte 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 21 de março 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: TOURINHOS NEGÓCIOS AGROP LTDA - CPF/CNPJ: 37.321.932/0001-
46, 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 5008018-26.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000129465, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.490,70 (Sete Mil quatrocentos e noventa 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 21 de março 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: SUELI DE SOUZA - CPF/CNPJ: 359.338.441-87, 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 5007820-86.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000129341, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.056,59 (Três mil cinqüenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de março 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: FRANCISCO MARGARINO QUINQUES NUNES - CPF/CNPJ: 
208.321.500-10, 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 5007465-76.2013,827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No 
(S). 000124039, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.527,93 (Hum mil quinhentos e vinte e 
sete 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 
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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 21 de março 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: MARIA TEREZA FERREIRA LIMA - CPF/CNPJ: 236.252.601-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019260-96.2015.8.27.2722, 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). 15191, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 226,28 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 16 de março 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: SAMUEL ROMULO GUIMARAES AGUIAR - CPF/CNPJ: 623.529.381-
04, 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 0020126-07.2015.827.2722, 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). 38334, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 95,99 (NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 16 de março 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: LEONEIDE MARLY DA COSTA - CPF/CNPJ: 379.307.451-04, 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 5000342-32.2010.827.2722, 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). 333/2002, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 218,37 (duzentos e dezoito reais e trinta e sete 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 22 de março 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: RAUL ALVES DA COSTA - CPF/CNPJ: 372.269.161-34, 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 5000342-32.2010.827.2722, 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). 18526, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 200,97 (DUZENTOS REAIS E NOVENTA E SETE 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 22 de março 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: FRANCISCO JUSCELINO DA SILVA- CPF/CNPJ: 935.614.313-72, 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 0014873-38.2015.827.2722, 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). 7253, cujo valor até a data 
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do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 102,87 (CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E SETE 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 22 de março 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: FRANCISCO JUNIOR B LOPES - CPF/CNPJ: 003.722.681-96, 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 0014872-53.2015.827.2722, 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). 7252, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 126,50 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 22 de março 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. 
 

ITACAJÁ 
Diretoria do foro 

Editais 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS Juíza de Direito, Substituta automática da Comarca de Itacajá, Estado do 
Tocantins, na Forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos, membros do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Partes, Autoridades, Serventuários, 
Servidores, Funcionalismo e População em geral, que o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem que, foi designado 
para o dia 29 de março de 2022 (terça-feira) às 14:00 horas, com término previsto para o dia 29 de abril de 2022 (sexta-
feira) até às 18:00 horas, para realização dos trabalhos da Correição Geral Ordinária nos Cartórios Cível, Criminal, CEJUSC, 
Serventias Extrajudiciais da Comarca de Itacajá-TO, os quais estão convidados para comparecerem à solenidade de instalação 
da correição e, durante os trabalhos correicionais, poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões, para aprimoramento a 
prestação jurisdicional; providenciar a entrega dos autos físicos, caso ainda exista, em Cartório até o dia de início da correição  
para que sejam vistados. CONVOCAR todos os serventuários do Tribunal de Justiça, servidores à disposição e Oficias dos 
Cartórios Extrajudicias desta Comarca para a cerimônia de instalação da Correição Geral Ordinária A SER realizada no dia 
29 de março de 2022 às 14 horas, via link 
(https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?=GMiKi89KKMQsAbHnL9LtTA==).  Para conhecimento de todos será Publicado o 
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Itacajá, Estado do 
Tocantins, aos 18 de março de 2022. Eu Suzana de Souza Brito, matrícula 359850 , secretária substituta da correição lavrei o 
presente. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Sentenças 
Execução Fiscal Nº 5001494-35.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
RÉU: MARCOS DE SOUZA COSTA 
RÉU: CERAMICA MIRANORTE LTDA 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse processual (art. 487, 
VI, do CPC), em razão da reunião das execuções fiscais na forma do art. 28 da Lei 6.830-80. 
Diante da reunião de processos e com o objetivo de evitar confusão a respeito da constrição de bens, estabeleço o cumprimento 
das seguintes providências: 

 Certifique-se se foi(ram) realizada(s) citação(ões) válida(s) nos autos, a forma como ocorreu(ram) (pessoal ou fictícia), se 
há penhoras ou arrestos válidos nos autos, se há parcelamento ou suspensão (art. 40 da LEF), dentre outras situações 
que entender relevantes; 
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 Havendo constrição judicial nos sistemas Serasajud, na Central Nacional de Indisponibilidade de bens ou outros 
sistemas disponíveis, determino a exclusão referente a estes autos, a imediata inclusão de restrição vinculada aos autos 
em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais, bem como a juntada do extrato atualizado no processo que 
continuará tramitando; 

 Havendo bloqueio judicial no sistema Renajud, determino a exclusão referente a estes autos, a imediata inclusão de 
restrição vinculada aos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais, bem como a juntada do extrato 
atualizado no processo que continuará tramitando; 

 Havendo bloqueio de ativos financeiros no Sisbajud, determino a juntada do extrato atualizado nos autos em que foi 
estabelecida a reunião de execuções fiscais com certidão indicando se houve intimação válida do executado a seu 
respeito; 

 Havendo penhora ou arresto de bens móveis ou imóveis, determino a juntada do(s) auto(s) ou do(s) termo(s) e da(s) 
última(s) avaliação(ões) nos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais; 

 Havendo outras constrições não previstas anteriormente, certifique-se e junte-se cópia dos documentos comprobatórios 
nos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais; 

 Havendo outas situações relevantes não previstas anteriormente, certifique-se e intime-se a Fazenda Pública para que 
manifeste e indique as providências que entende necessárias, no prazo de até 10 (dez) dias. 

Sem custas e honorários, tendo em vista que a condenação deverá ocorrer nos autos onde as Execuções foram reunidas. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição, com as cautelas legais. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Miranorte – TO, data cientificada nos autos. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 649/2022 - PRESIDÊNCIA/DF MIRANORTE, de 20 de março de 2022 

O Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito da Comarca de 2ª Instância de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais. 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de fevereiro 
de 2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os(as) 
Corregedores(as)-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO  a Recomendação nº 1/2022 ASJCGUS, de 02 de fevereiro de 2022 - SEI 22.0.000002590-2; 
CONSIDERANDO que os(as) Corregedores(as) Permanentes devem zelar pela continuidade e regularidade das atividades 
disciplinar e correcional; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 397, de 09 de junho de 2021, e na Portaria Conjunta nº 01, de 6 de janeiro de 
2022, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedoria-Geral da Justiça, as quais norteiam os trabalhos presenciais 
do Poder Judiciário, respeitadas as normas sanitárias e de saúde pública e salvaguardada a incolumidade e a saúde de todos os 
envolvidos na atividade correcional; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelos(as) Corregedores(as) 
Permanentes por meio virtual, com fulcro no art. 6º, parágrafo único, do Provimento 11/2019, inclusive com possibilidade das 
reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o estabelecido na Subseção II do Provimento nº 
11/2019/CGJUS/TO e na Resolução nº 08/2021/CGJUS; 
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Miranorte, tencionando 
identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional; 
RESOLVE: 
Art. 1 º - DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na comarca de 2ª Entrância de Miranorte-TO, bem 
como nas Serventias Extrajudiciais e Estabelecimentos Penais pertencentes à circunscrição da Comarca, a realizar-se de 22 
a 28 de março do corrente ano.  
§ 1º - A cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais será realizada às 10 horas do dia 23 de março de 2022, de forma 
virtual, na qual os presentes poderão apresentar suas queixas, reclamações, sugestões e eventuais elogios, tudo com o objetivo 
de aprimorar a prestação jurisdicional. 
§ 2º - Os trabalhos correcionais serão realizados das 08 as 18 horas com anotação pela diretoria do foro para posterior 
compensação, com previsão de encerramento às 14 horas do dia 28 de março de 2022, podendo ser prorrogado o período 
correcional, se necessário. 
Art. 2º - CONVOCAR os serventuários, servidores, bem como os que se encontrem a responder ou a substituir, os quais deverão 
diligenciar no sentido de serem apresentados, para o visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação de 
todo o pessoal das serventias, os quais devem permanecer à disposição durante o período correcional, nos termos do item 1.2.7, 
Seção 2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento nº 02/2011 – CGJUS); 
Art. 3º- DESIGNAR o servidor DÁRLEY RODRIGUES DA SILVA, Secretário da Diretoria, Mt: 272937, lotado na diretoria do foro, 
para exercer o cargo de Secretário Geral da Correição, e como auxiliares os servidores, SHIRLEI CRISTIA CANALLE CASTRO 
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MT: 353854; ELUAR BORGES MAIONE PARREIRA MT: 353333; SEBASTIAO DONIZETE DA SILVA JUNIOR MT: 
354848; DAYAN JERFF MARTINS VIANA MT: 353111; KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG MT: 96241; ELISMÔNICA 
SOARES DA COSTA MT: 353107; SONIA MARIA FERREIRA BEZERRA CARVALHO MT: 95832; DAYANE NUNES DE 
ARAÚJO MT: 357140 e DANILO RIBEIRO BARBOSA MT: 357704. 
At. 4º- DETERMINAR a expedição de ofício ao Corregedor-Geral da Justiça solicitando a liberação de acesso ao sistema SICOR, 
com a devida urgência. 
Art. 5º - No período de correição não haverá expediente forense externo nem atendimento ao público, e somente serão 
conhecidas medidas destinadas a evitar o perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção. 
Parágrafo único - durante todo o período correcional não serão realizadas audiências, salvo determinação em sentido contrário 
nas hipóteses do caput deste artigo e nas audiências já designadas. 
Art. 6º - DETERMINAR a autuação desta portaria, pela Secretaria da Diretoria do Foro, dando início ao procedimento correcional, 
em cujo feito serão praticados todos os atos referentes à correição, em especial as irregularidades encontradas ou reclamações 
apresentadas, bem como as determinações saneadoras, para, ao final dos trabalhos, proporcionar a elaboração do Relatório 
Final da Correição, que deverá ser enviado à Corregedoria-Geral até o décimo (10º) dia após o encerramento dos trabalhos, 
permanecendo cópia nos autos. 
Art. 7º - Para realizar as inspeções nas serventias extrajudiciais e estabelecimentos prisionais de Barrolândia, Dois Irmãos e Rio 
dos Bois – distritos judiciários da Comarca – oficie-se previamente à Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado solicitando 
as diárias e ajudas de custo para os membros da comissão correcional que irão acompanhar o Magistrado nas inspeções. 
Art. 8º- DETERMINAR a publicação desta Portaria no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e mural do Fórum local. 
Dê-se conhecimento à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins e 
aos servidores desta Comarca. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Cumpra-se. 
  

Ricardo Gagliardi 
Juiz de Direito / Diretor do Foro 

 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00266987920208272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 
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) PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, funileiro, nascido aos 20/08/1971, natural de 
Tianguá-CE, inscrito no CPF nº 501.389.443-34?, filho de Josefa Ferreira do Nascimento e Raimundo Ferreira do Nascimento, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL nº 0026698-79.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação 
penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Pedro Ferreira do Nascimento pela prática da 
conduta descrita no artigo 306, § 1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os 
quais transcrevo, in verbis: [...] Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 28 de março de 2020, por volta das 22h20min, 
na Quadra 402 Sul, Avenida Teotônio Segurado, cruzamento com a LO 09, sentido Sul – Norte, Palmas-TO, o denunciado 
PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão de 
influência de álcool, tendo como a vítima a JUSTIÇA PÚBLICA, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 4549/2020 juntado aos 
autos no evento 01, P_FLAGRANTE1, do IP. Segundo apurado, a agente da Policía Civil ELIZANGELA AMARO DOS SANTOS 
SOARES trafegava no local e horário retromencionados em uma viatura da Polícia Civil, veículo automóvel, marca Fiat, modelo 
Weekend Adventure, cor prata, ano de fabricação/modelo 2017/2018, placa QKK-2557, Palmas-TO, com destino a 1º Central de 
Atendimento da Polícia Civil de Palmas-TO, ocasião em que passava no sinal verde do semáforo, quando foi surpreendida por 
PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO que conduzia uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan ES, ano/modelo 
2008, placa JHE-1853, Brasília-DF, no qual ignorou a preferência de passagem para ELIZANGELA. Ao perceber que poderia 
ocorrer um acidente de trânsito ELIZANGELA tentou acionar os freios do veículo automotor e manejando o mesmo para a lateral, 
porém PEDRO colidiu com a traseira do veículo, vindo a cair no canteiro. Diante do fato, ELIZANGELA foi até o autor para 
averiguar e prestar socorro a este, bem como ligando para o SAMU. Após realizar contato com o SAMU, ELIZANGELA 
comunicou o fato a 1º Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas-TO, no qual foram até o local do acidente os policiais 
civis GLAUBER HENRIQUE O. M. CARNEIRO ASSUMPÇÃO e MARCELO VIEIRA COIMBRA. Como PEDRO sofreu algumas 
escoriações a equipe do SAMU o encaminhou até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Norte, e logo depois o 
encaminharam até a 1º Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas-TO. ELIZANGELA havia relatado que o autor 
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apresentava sinais de embriaguez, dessa forma quando o mesmo chegou na Central de Atendimento foi lhe facultado realizar o 
teste de Etilômetro, que o fez, apresentando um resultado de 0,97 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, 
teste n° 05717. Em seu interrogatório PEDRO afirmou que havia ingerido bebida alcoólica. A materialidade e a autoria delitiva 
encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 4549/2020, Boletim de Ocorrência n° 
23744/2020. Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05-evento 1), Termo de Entrega e Restituição (fl. 07-evento 1) e demais provas 
coligidas aos autos. [...] A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2020 (evento 05). Houve citação do acusado (evento 18). Foi 
apresentada resposta à acusação (evento 24). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 18/2/2022. 
Foi decretada a revelia do réu. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha:1. Glauber 
Henrique O. M Carneiro de Assunção, agente policial. Lembra vagamente do fato. O acusado passou no sinal vermelho, e veio a 
colidir com a viatura. Prestaram socorro, depois foi constatado que ele estava embriagado. Não lembra se ele fez bafômetro. Na 
delegacia o réu estava com os olhos vermelhos e meio zonzo. 2. Marcelo Vieira Coimbra, agente policial. Ele bateu na viatura. 
Foi levado ao hospital, chegando lá exalando álcool, bêbado demais. Não recorda se o acusado fez bafômetro. Ele estava com 
bafo de cachaça. Falava enrolado e repetia a mesma coisa vinte vezes. O réu disse que havia bebido uma cerveja. Houve 
dispensa da testemunha Elizângela Amaro dos Santos Soares. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais 
orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais 
orais, requereu a absolvição por insuficiência de provas. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante n. 
4549/2020 (evento 01, fl. 01, IP); Auto de Exibição e Apreensão n.23744/2020 (evento 01, fl. 5 IP); Teste n. 05717 de Etilômetro 
com resultado de 0,97 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 8, do IP); 
Depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. O 
agente de polícia, Sr. Marcelo Vieira Coimbra, em sua oitiva, conforme transcrição no relatório, afirmou que o réu bateu na 
viatura e foi levado para o hospital, logo após foi conduzido até a delegacia quando foi constatado que ele estava com 
capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, gerando perigo de dano em virtude do tráfego em condição ilegal:  Art. 
306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o  As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - 
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por 
litro de ar alveolar; ou O acusado não foi interrogado por este juízo, mas em seu interrogatório por áudio em sede policial, aos 
02min54s (dois minutos e cinquenta e quatro segundos) confessou que teria ingerido bebida alcoólica como consta nos autos do 
inquérito policial n. 0014665-57.2020.8.27.2729, AUDIO_MP35, evento 01; bem assim que colidiu com a viatura, mas não 
lembrava se estava certo ou errado. Ao realizar o teste de Etilômetro, apresentou um resultado de 0,97 miligramas de álcool por 
litro de ar expelido pelos pulmões, teste n° 05717, conforme evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 8, do IP. Destarte, emerge do 
conjunto probatório que o réu ingeriu bebida alcoólica e, em decorrência da alteração de sua capacidade psicomotora, avançou o 
sinal vermelho e colidiu, ironicamente, com a viatura conduzida pela agente de polícia, Sra. Elizângela Amaro dos Santos. Assim, 
ao analisar a conduta do acusado, bem como as circunstâncias do flagrante em delito e os depoimentos prestados em ambas as 
fases da persecução penal, são elementos evidentes que comprovam a prática do crime disposto no artigo 306, §1º, I do Código 
de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PROVAS ROBUSTADAS DO 
ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova testemunhal colhida em juízo 
(depoimento do policial responsável pela abordagem do Recorrente),  a prova documental (Termo de Constatação dos Sinais de 
Alteração da Capacidade Psicomotora), bem como a confissão extrajudicial do Apelante de que havia ingerido bebida alcoólica 
no dia dos fatos, são elementos que comprovam que o Recorrente dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida sua condenação pelo delito tipificado no artigo 306, do CTB. 
(Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) 0036907-83.2019.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES 
LAMOUNIER, GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021 16:42:56). Desta forma, 
impõe-se a procedência do pedido ministerial e, consequentemente, a condenação do acusado pela prática do crime de conduzir 
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
julgo procedente a denúncia para condenar Pedro Ferreira do Nascimento como incurso nas penas do artigo 306, §1º, I, do 
Código de Trânsito Brasileiro. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal e 293, caput, do 
CTB. 1ª FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não 
foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua 
de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são 
comuns ao delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a 
ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em seu 
mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
habilitação. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS 
DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Pedro Ferreira do 
Nascimento em 06 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
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habilitação. Estipulo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a 
primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e b) prestação 
de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isento o 
acusado das custas e despesas processuais por ter sido assistido pela Defensoria Pública. Intimo as partes para ciência. 
Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva 
ao juízo da vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 21 de março de 2022". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS 
PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 22/03/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Boletins de expediente 
AUTOS Nº: 2006.0006.1068-2/0    AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA- CÍVEL.   REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO 
TOCANTINENSE DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E CONSTRUTORAS 
ADVOGADOS: ADRIANO GUINZELLI     REQUERIDOS: DIRETOR DA SECRETARIA DA FAZENDADO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
DESPACHO: Ficam as partes intimadas do retorno dos autos. Palmas - TO, 18 de março de 2022. Eu ELIZÂNGELA ALVES DE 
BARROS, Servidora judiciária o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. José Maria Lima Juiz de Direito respondendo pela 2.ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei. Faz saber a todos quantos o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento fica a 
parte requerida MARIA NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS estando em lugar incerto e não sabido CITADO para os termos da 
presente ação e caso queira apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos efeitos processuais pertinentes. 
Ficando ciente que a resposta deverá ser feita diretamente no sistema eletrônico de processos no site: www.tjto.jus.br, sistema 
do e-proc, conforme autos n.º 0015823-21.2018.8.27.2729, onde poderão ser consultados os autos na íntegra. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei. Palmas/TO, 21 de  março  2022 de (ass) JOSÉ MARIA LIMA. Juiz de Direito Respondendo pela 2ª VFFRP 
 

3ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0028537-08.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): HERBERT CONCEIÇÃO SILVA DA ROCHA e DEUSDETE RIBEIRO DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) DEUSDETE RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, 
nascido aos 19/08/1954, natural de Lajedinho/BA, filho de Guilhermino Alves Ribeiro e de Francilina Alves da Silva e HERBERT 
CONCEIÇÃO SILVA DA ROCHA, brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido aos 05/04/1978, natural de Belém/PA, filho de 
Domingos Pereira da Rocha e de Leodys Silva da Rocha, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL 
nº 00285370820218272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta dos autos de Inquérito Policial que na data de 
30 de agosto de 2016, na Comunidade Imaculado Coração de Maria, situada à Quadra 1006 Sul, Apm 18, Alameda 02, os 
denunciados apropriaram-se de 80 (oitenta) perfis de aço e 24 (vinte e quatro) chapas de aço, de que tinham a posse, em razão 
de profissão, em prejuízo da igreja, conforme provas coligidas aos autos de IP. Extrai-se do feito que, na data citada, a 
representante da igreja vítima contratou os serviços dos denunciados para construção com estrutura de aço do telhado da igreja, 
fornecendo todo o material necessário para o serviço, cujo contrato ficou no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Entretanto, 
Deusdete e Hebert não terminaram o serviço e ainda se apropriaram do material, sendo 80 perfis e 24 chapas de aço. Destarte, 
materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas pelas provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia DEUSDETE RIBEIRO DOS 
SANTOS e HERBERT CONCEIÇÃO SILVA DA ROCHA, já devidamente qualificados, como incursos nas penas dos crimes 
tipificados no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação 
dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora 
para audiência de instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se nesta, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, 
prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, 
ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal, devendo aquele ser intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de 
intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da 
conduta ilícita objeto desta denúncia, nos termos do art. 201, do CPP. Palmas/TO, 03 de agosto de 2021. Diego Nardo - 
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Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização das pessoas acusadas, por isso determino que 
sejam citadas por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 22 de março de 2022. RAFAEL GONÇALVES DE 
PAULA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. 
Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o 
acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396 - A do 
Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o 
juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. 
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 22/03/2022. Eu, NAYNA 
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 650/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 21 de março 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; 
RESOLVE: 
Art 1º. alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período 
de 25/03/2022 às 18h a 01/04/2022, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Gil de Araújo Corrêa, servidora Cláudia B. 
Kertsz de Oliveira e oficial de justiça Luciene de Souza Americano. 
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 vinte e um (21) dias do 
mês de março (03) 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50099941820118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: D. MARIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ/CPF nº 
06337176000110, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, 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, 08 
de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 
CNPJ/CPF: 25630575000895, 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 50090111920118272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar nos autos o pagamento do débito 
referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 15 de março 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50035546920128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: BRASNORTE COMERCIO & IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF nº 
11227952000169, INTIMADO para, caso queira, no 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, 16 de março 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 00326723420198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NERCI VIANA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 58674578187, 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, 22 de março 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 00412551320168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: FABIO SERRAZUL SILVEIRA- CNPJ/CPF nº 26067781115, 
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, 22 de março 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 00412551320168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: REDE MIDIA LTDA- CNPJ/CPF nº 04148007000106: 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, 22 de março 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 00318159020168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JEOVÂNIA BATISTA SILVA LUCENA MANGUEIRA- CNPJ/CPF nº 
66403022172, 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, 22 de março 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 00421191720178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE RIBEIRO DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 27874133153, 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, 22 de março 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 00410083220168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA HILARIA CONCEICAO SILVA- CNPJ/CPF nº 33523673372, 
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, 22 de março 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 00004358320158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TANIA PAULA PINTO DE SOUSA NASCIMENTO- CNPJ/CPF nº 
88244873191, 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, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): EMERSON LUSTOSA LOPES, CPF/CNPJ: 44921241368, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00397984320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160011872, inscrita 
em: 20/04/2016, referente ao TLF, 20160011873, inscrita em: 20/04/2016, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.235,33 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Três 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e seu(s) sócio(s) coobrigado(s): T.B DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 
12423037000101 e TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 31500102172, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 
50213244120138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1357/2012, inscrita em: 14/06/2012, referente ao ICMS; 
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cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.253,29 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais 
e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE MARIA VIEIRA, CPF/CNPJ: 58849769849, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00476143720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200000928, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU, 20200000929, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.731,27 (Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Sete 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: MARIELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FLORENTINO, CPF/CNPJ: 
00684711141, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50006294220088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20080001489, inscrita em: 15/10/2008, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 3.324,51 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CRISTIANE MARTINS LOPES SILVA 62361520125, CPF/CNPJ: 
12231293000105, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00332229720178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20170018377, inscrita em: 24/02/2017, referente ao MUL-POST, 20170018378, inscrita em: 24/02/2017, referente ao 
MUL-POST, 20170018379, inscrita em: 24/02/2017, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 2.727,86 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ELIAS MENEZES SANCHES, CPF/CNPJ: 07389116900, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00352345520158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150012884, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao TLF, 20150012886, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 4.488,12 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Doze Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANACLETA RIBEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ: 21287864104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00361360820158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150016010, inscrita em: 
27/04/2015, referente ao BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 23.833,23 
(Vinte e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: CARLOS ALBERTO SILVA, CPF/CNPJ: 08200016862, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50352725020138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). J-3043/2012, inscrita em: 
14/11/2012, referente ao DEBITOS PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
19.562,28 (dezenove mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA DA CONCEICAO BARRETO FARIAS, CPF/CNPJ: 10356886549, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00382111520188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180005911, inscrita 
em: 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.480,21 (Três Mil 
e Quatrocentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: LORENA CRISTINA AGUIAR PADUA, CPF/CNPJ: 54810930149, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00365194920168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160009426, inscrita 
em: 20/04/2016, referente ao ISS-NLDMS-P, 20160009427, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 967,57 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ROGERIO DAMASCENO MORAES, CPF/CNPJ: 06117289740, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00392236920158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150014154, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao TLF, 20150014155, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLS, 20150014156, inscrita em: 
25/03/2015, referente ao TLS, 20150014157, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 2.210,78 (Dois Mil e Duzentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: RENATA MOURA RODRIGUES ABADIA, CPF/CNPJ: 
92694535100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00392141020158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20150014152, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF, 20150014153, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLHE; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 575,99 (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e 
Noventa e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
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NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPETOS PALMAS EIRELI, CPF/CNPJ: 11017653000108, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00410019820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200000055, inscrita em: 
03/10/2019, referente ao MUL-POST, 20200000056, inscrita em: 28/08/2018, referente ao TLF; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.059,89 (Quatro Mil e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO FRANCISCO ALVES FEITOSA, CPF/CNPJ: 80087116120, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00403146320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160012127, inscrita 
em: 05/02/2014, referente ao IPTU, 20160012128, inscrita em: 05/02/2014, referente ao COSIP, 20160012129, inscrita em: 
20/04/2016, referente ao COSIP, 20160012130, inscrita em: 20/04/2016, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.278,60 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: AURENICE ALVES SANTOS CEZAR, CPF/CNPJ: 94174873100, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00396875920168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160011126, inscrita 
em: 05/02/2014, referente ao TLF, 20160011403, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF, 20160011722, inscrita em: 
25/03/2015, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.467,32 (Dois Mil e 
Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TECNOLOGIA OPTICA MUNDIAL LTDA, CPF/CNPJ: 10982378000191, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00410070820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200000057, inscrita 
em: 03/10/2019, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.279,25 
(Um Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARMEM DO NASCIMENTO SILVA, CPF/CNPJ: 78152135100, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50099713820128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120004457, inscrita em: 
14/1/2008, referente ao IPTU, 20120004458, inscrita em: 4/1/2012, referente ao TRL-REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 519,24 (quinhentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROSILENE NERES DA CRUZ, CPF/CNPJ: 00144993120, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50099604320118272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090072175, inscrita em: 
27/1/2006, referente ao ISS-AU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 649,44 (seiscentos e 
quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: NILVANDA DORNELES DE MORAIS SANTOS, CPF/CNPJ: 
43213936120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50096088520118272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 200110002173, inscrita em: 3/1/2011, referente ao TLX-FUNC, 200110002174, inscrita em: 9/2/2009, referente ao 
MULT-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.593,35 (um mil quinhentos e noventa 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5153 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 50 

 

 
 

e três reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00067565520208272731   Chave n. 509531339620 
Denunciado: WESLEY CAMPELO DE SOUZA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado WESLEY CAMPELO DE SOUZA, vulgo “4 e 20”, brasileiro, união estável, nascido em 29/06/1995, natural de 
Caseara/TO, filho de Marilene Campelo de Souza, inscrito no CPF 071.856.661-04 e no RG 1.194.811, residente na Av. 
Araraquara, n. 469, ao lado da Padaria, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro 
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judiciária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00076408420208272731   Chave n. 882487027520 
Denunciado: DOMINGOS DA CRUZ COSTA FERREIRA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado DOMINGOS DA CRUZ COSTA FERREIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 28/06/1978, natural de 
Estreito/MA, filho de Audelina Costa Ferreira e de João Gomes Ferreira, inscrito no CPF 703.669.852-72 e no RG 3419437, 
residente na Rua 21, n. 421, Setor Paraíso dos Ipês, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do artigo art. 217-A, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da 
DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, 
cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judiciária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00029853520218272731   Chave n. 844861622521 
Denunciado: ADRIANO DOS SANTOS VITÓRIO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado ADRIANO DOS SANTOS VITÓRIO, brasileiro, em união estável, agricultor, natural de Miracema do Tocantins/TO, 
nascido aos 28/12/1986, filho de Jorcelina dos Santos Vitório, inscrito no CPF sob o n. 026.135.691-74, residente e domiciliado 
na Fazenda Barreiro, BR-153, km 482, Zona Rural, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, c/c art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 
9.503/97), em concurso de material (art. 69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
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Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. 
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi.                                                                                
                                        
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00029723620218272731   Chave n. 356621260021 
Denunciado: PAULINO RODRIGUES DA COSTA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado PAULINO RODRIGUES DA COSTA, vulgo “CACHOEIRA”, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido 
aos 09/12/1970, naturalidade não informada, CPF n.º 889.170.371-00, RG n.º 4716691 SSP/GO, filho de Abigail Rodrigues da 
Costa, residente na Rua São Bento, casa 27, Bloco 06, Taiado, São José do Rio Preto/SP, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II (segunda figura), do Código Penal. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito), que digitei e 
subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0004246-40.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: S. B. D.  R. 
RÉU: T. G. D. S. D. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventudeda Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) T. G. D. S. D., atualmente 
em local incerto e não sabido, INTIMADO, da decisão proferida no ev. 68 cujo dispositivo segue transcrito:   3. Dispositivo.  Ante 
o exposto, ACOLHENDO os pedidos veiculados nos eventos 59 e 66, DEIXO de decretar a prisão civil e/ou domiciliar do 
executado, o que faço para: 1. DETERMINAR a expedição de CERTIDÃO DE TEOR DA DÍVIDA, na qual deverá constar o 
número do processo, nome e qualificação das partes, valor da dívida e data de decurso do prazo para pagamento voluntário do 
débito; a) expedida a certidão, OFICIE-SE ao cartório de títulos competente, requisitando, no prazo de 10 dias, o protesto do 
presente pronunciamento judicial, juntando ao oficio a certidão e cálculo atualizado da dívida, cópia desta decisão e do título 
executivo que embasa este processo; b) conste no ofício que uma vez cumprida a determinação judicial (efetivação do protesto), 
deverá o cartório extrajudicial remeter a este juízo o devido comprovante o qual deverá ser juntado aos autos; 2. DETERMINAR 
à Assessoria deste Juízo que proceda à consulta ao sistema SISBAJUD, efetivando-se o bloqueio de ativos financeiros em nome 
do devedor nos limites da dívida atualiza nestes autos; a) antes, porém, em sendo necessário, SOLICITE-SE à parte exequente 
a atualização do débito, no prazo de 05 dias; b) em sendo necessário também, fica a Assessoria deste Juízo AUTORIZADA à 
proceder à consulta ao sistema INFOJUD para obtenção do número do CPF da parte executada, ou mesmo, SOLICITAR à parte 
exequente que forneça os dados necessários para sua obtenção; c) a ordem no SISBAJUD deverá ser realizada nos moldes da 
ferramenta denominada “teimosinha”, devendo permanecer no sistema pelo prazo de até 30 dias; d) sendo o valor ínfimo, será 
desbloqueado; e) caso haja EXCESSO de bloqueio, proceda-se à IMEDIATA adequação do valor necessário à garantia da 
dívida, desbloqueando-se os valores excedentes; f) havendo indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 2º, 
do CPC, intime-se imediatamente a parte executada, para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser 
convertida em penhora a indisponibilidade dos valores; g) transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham os 
autos imediatamente conclusos para deliberação (localizador CLS BACEN); 3. DETERMINAR, a Assessoria deste Juízo, não 
havendo qualquer valor bloqueado ou sendo o valor ínfimo e desbloqueado, ou, ainda, caso o valor bloqueado não seja 
suficiente para garantia do crédito do exequente, que proceda à restrição veicular de transferência e registro de penhora junto ao 
sistema RENAJUD, de bem móvel, caso haja, encontrado em nome da parte devedora, juntando o respectivo comprovante de 
restrição veicular; a) em seguida, encaminhem-se estes autos ao cartório para cumprimento integral desta decisão; b) m sendo 
realizados os registros de restrição e penhora, INTIME-SE o devedor por meio de seu defensor/advogado, ou pessoalmente, 
caso seja necessário, para se manifestar, no prazo de até 10 dias (arts. 841 e 847, CPC); c) desde já nomeio a própria parte 
executada como depositária, a qual, por hora da intimação, caso de se dê pessoalmente, deverá prestar o compromisso perante 
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o Oficial de Justiça, sob pena de sofrer busca e apreensão do bem; d) caso o executado se oponha à penhora, diga a parte 
exequente, no prazo legal, seguindo os autos conclusos para deliberação; e) transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do 
executado, expeça-se o necessário para avaliação do bem e, após, INTIMEM-SE, sucessivamente, as partes do laudo; f) parte 
credora, por hora da INTIMAÇÃO da avaliação, terá o prazo de até 15 dias para, além de se manifestar sobre a avaliação, 
manifestar sobre a destinação do bem penhorado; g) havendo requerimento de leilão, NOMEIO o Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA 
MAIA, matrícula JUCETINS nº 2016.05.0017, devidamente cadastrado no sistema EPROC, como LEILOEIRO OFICIAL, devendo 
ele ser ASSOCIADO ao feito; h) INTIME-SE o Leiloeiro designado para as providências necessárias à consecução da hasta 
pública/leilão, bem como para que compareça em cartório para assinar o termo de compromisso; i) desde já fica o leiloeiro 
AUTORIZADO a solicitar junto ao Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal, INCRA e DETRAN as certidões relativas 
ao bem penhorado; j) a escrivania deverá ofertar os meios e realizar a diligências necessárias para efetivação de atividades que 
o leiloeiro esteja impossibilitado de executar; k) ARBITRO ao leiloeiro comissão da seguinte forma: (i) em caso de arrematação, 
5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante; (ii) em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser 
pago pelo adjudicante; (iii) em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado; l) havendo 
pedido diverso, venham os autos conclusos; m) caso o veículo encontre-se alienado fiduciariamente ou com cláusula de reserva 
de domínio ou ainda com restrição administrativa, OFICIE-SE, com urgência, ao DETRAN/TO para que, no prazo de até 15 dias 
e sob as penas da lei, seja informado a este Juízo os dados do alienante fiduciário ou do vendedor que reservou para si a 
propriedade ou ainda da natureza da restrição administrativa, conforme o caso, do referido bem móvel; n) conste no ofício à 
autarquia estadual, as advertências dos artigos 378 e 438, I, do Código de Processo Civil e artigo 330 do Código Penal; o) 
transcorrido o prazo sem atendimento, reitere-se o expediente, solicitando-se o atendimento no prazo máximo de 05 dias, sob 
pena de desobediência, especificando no teor do novo ofício a ser expedido o nome do servidor que recebeu o primeiro; p) com 
a informação nos autos, caso o bem esteja gravado com alienação fiduciária ou em havendo cláusula de reserva de domínio, 
OFICIE-SE ao agente fiduciário ou ao vendedor indicado, conforme o caso, dando-lhe ciência da constrição, bem como para, no 
prazo de até 15 dias, (i) informar o saldo devedor de contrato de alienação fiduciária ou do contrato de compra e venda com 
reserva de domínio, garantido pelo veículo e o número de parcelas restantes para quitação; (ii) não realizar a transferência da 
dívida para terceiro sem autorização judicial; (iii) noticiar imediatamente este Juízo a eventual propositura de ação de busca e 
apreensão do bem que garante o contrato, em caso de inadimplemento do mesmo, nos casos de alienação fiduciária, com fulcro 
no art. 3º, do Decreto-lei n.º 911/69; q) CASO A PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD SEJA INFRUTÍFERA, INTIME-SE o credor 
para dar andamento no feito, requerendo o que de direito, no prazo de até 10 dias, sob pena de extinção; 4. Acompanhe a 
assessoria a evolução dos fatos relacionados à disseminação da COVID-19 e a determinação das autoridades sanitárias, do CNJ 
e do E. TJTO; 5. Cessados os fatos relacionados ao Coronavírus, INTIME-SE o exequente para andamento, sob pena de 
extinção; 6. INTIMEM-SE, inclusive o Ministério Público. Ficando ainda, INTIMADO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 
manifestar nos autos, sobre o bloqueio efetuado via SISBAJUD, conforme detalhamento de Ordem judicial de 
desdobramento de bloqueio de valores (ev. 73), no valor de R$ 267,92 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois 
centavos) SOB PENA DE SER CONVERTIDA EM PENHORA A INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum 
Local e no Diário da Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Guarda de Infância e Juventude Nº 0006505-71.2019.8.27.2731/TO 
AUTOR: M. I. B. D. S. 
RÉU: D. B. P. 
RÉU: M. B. D. C. 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família, Sucessões, Infância 
e Juventude desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, processam os autos de Guarda de Infância e Juventude, registrada 
sob o nº 00065057120198272731, na qual figura como autor(a)(es) M. I. B. D. S. e requerido(a)(s) D. B. P. e M. B. D. C., e, que 
pelo presente fica CITADO/INTIMADO o(a)(s) requerido(a)(s) M. B. D. C. para tomar(em) conhecimento da presente ação, e, 
querendo, oferecer(em) contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser decretada a revelia e se presumirem 
verdadeiras a alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos da decisão proferida no ev. 28. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum 
Local e no Diário da Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juiz(a) de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Execução de Alimentos/Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº 
00077456120208272731, na qual figura como requerente D. G. DE M. G. rep por Ludimila Lorena de Morais, beneficiado pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido JONIEL ANDRADE GOMES E é o presente para CITAR/INTIMAR o(a) 
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requerido(a) JONIEL ANDRADE GOMES, brasileiro, união estável, auxiliar de serviços gerais, portador do RG-1.256.434 
SSP/TO, e do CPF nº 057.587.381-74, residente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do 
débito, constante na inicial, no prazo de 03 (três) dias, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-la (art. 528, caput, CPC), sob pena de ser levada a protesto a sentença judicial executada (art. 528, § 1º do CPC) e 
ainda ser decretada a sua prisão pelo prazo de até 60 dias (art. 19 da Lei n.º 5.478/68).E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário 
da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues - digitei e 
subscrevi. Assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
  
  

Editais de citações com prazo de 30 dias 
Autos: 0003504-10.2021.8.27.2731   – Ação de inventário 
Requerente: Luzia Teles da Silva; Fábio Júnior Pereira da Silva e José dos Santos Pereira da Silva. 
Advogados: Dr. Luis Fernando Milhomem OAB-TO e Dra Édila Sousa Milhomem Martins OAB-TO 4485. 
De Cujus: João Batista Pereira da Silva 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar eventuais herdeiros, interessados, 
legatários, testamenteiro dos termos do inventário/primeiras declarações acostadas no evento 19; para caso queiram e no prazo 
de 15 (quinze) dias se manifestarem. DESPACHO: Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à requerente (art. 98, CPC). 
Proceda, o Cartório, com a inclusão dos demais herdeiros no polo ativo da demanda, pois que representados por advogada em 
comum. Esclareço, entretanto, que a herdeira LEIDIANE deverá figurar como parte interessada. A requerente possui legitimidade 
para dar início ao processo de inventário nos termos do art. 616, I, do Código de Processo Civil. NOMEIO, pois, inventariante a 
cônjuge sobrevivente LUZIA TELES DA SILVA (art. 617, II, CPC), o qual deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o cargo (parágrafo único). Entretanto, em razão deste período pandêmico (COVID-19), a expedição do termo de 
compromisso ocorrerá tão logo seja viabilizado o comparecimento no Edifício Fórum. Havendo pedido, fica, desde logo, deferida 
a expedição da certidão narrativa, donde conste, dentre as informações pertinentes, a nomeação do inventariante. Portanto, 
INTIME-SE o inventariante para apresentar as primeiras declarações no prazo de até 20 dias, das quais se lavrará termo 
circunstanciado (art. 620, CPC). Por hora da apresentação das primeiras declarações, o inventariante deverá, caso ainda não o 
tenha feito, retificar o valor da causa, atribuindo valor real a cada um dos bens que compõem o monte mor, bem assim proceder 
ao novo cálculo das custas iniciais, juntando aos autos o DAJ a ser emitido e comprovando o recolhimento das custas 
remanescentes, se houver, sob pena de remoção e/ou cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Deverá, ainda, juntar aos 
autos as certidões e documentação de propriedade de todos os bens (móveis e imóveis) que compõem a herança, com a 
ressalva de que: a) para bens imóveis, somente a certidão de inteiro teor expedida há menos de 02 anos terá validade para fins 
de comprovação das propriedades, podendo indicar, se constante nos autos, as certidões já apresentadas, desde que dentro 
desta validade; b) deverá, além de juntar todos os documentos pertinentes, indicar o local e as condições em que se encontram 
os bens móveis; c) com relação a direitos sobre as empresas, para fins de sucessão, somente as quotas-sociais integram a 
massa do espólio, desta forma, caso hajam, deverão ser colacionados os contratos sociais de cada uma, sendo irrelevante para 
fins da divisão a apresentação da relação de ativo e passivo (Podem ser relevantes para fins de aferição de valor comercial); d) 
no que tange às dívidas, deverá apresentar extratos e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor para demonstrar o valor 
real e atualizado de cada; e) havendo créditos a ser recebidos, salvo contrato escrito em contrário firmado pelo autor da herança 
ainda em vida, caso as quantias sejam, por força da inventariança, recebidas pela a autora, deverão ser imediatamente 
depositadas em conta judicial vinculada a este processo e juízo, cujo banco oficial é a Caixa Econômica Federal, devendo ser 
apresentados também os respectivos comprovantes de depósitos. Deverá também apresentar documentação que comprove o 
estado civil dos herdeiros que porventura tenham constituídos os mesmos advogados que os seus (certidão de nascimento ou 
casamento), e os documentos e procuração dos respectivos cônjuges, SE HOUVER, salvo se casados sob o regime de 
separação de bens, já que a partilha tem caráter negocial e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor da 
espécie de outorga conjugal estabelecida pelo art. 1.647 do Código Civil. Neste ponto, importante frisar que a petição donde 
conste o plano de partilha, caso o procurador constituído não possua poderes específicos para transigir, deverá ser subscrita 
também pelos respectivos cônjuges. Em seguida, CITEM-SE, na forma do artigo 626 do CPC, os herdeiros, que porventura 
constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se houverem), credores indicados, as Fazendas Públicas e o 
Ministério Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na forma do mencionado artigo, a fim de que, 
no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC). Após o prazo de 15 dias 
que trata o art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a 
este Juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 
declarações (art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos. Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a 
manifestação do inventariante e do Ministério Público (não sendo o órgão o impugnante), venham os autos conclusos para 
deliberação. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do 
Tocantins, TO, aos 21 de março de 2022. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Hélvia Túlia Sandes 
Pedreira – Juíza de Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum 
Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
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Autos: 0004164-04.2021.8.27.2731      – Ação de inventário 
Requerente: Railde Ribeiro Gama 
Advogada: Dra Itala Graciella Leal de Oliveira – Defensora Pública 
De Cujus: Andraina Ribeiro Gama 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar eventuais herdeiros, interessados, 
legatários, testamenteiro dos termos do inventário/primeiras declarações acostadas no evento 09; para caso queiram e no prazo 
de 15 (quinze) dias se manifestarem. DESPACHO/DECISÃO: 1. DEFIRO a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). 2. RETIFIQUE a 
capa dos autos, incluindo os herdeiros como interessados, fazendo constar o processo “sem parte ré”. 3. Em que pese a parte 
autora tenha nomeado o feito como Arrolamento Sumário, denota-se que não há nos autos qualquer indício de partilha amigável 
(art. 659, CPC), haja vista que nenhum dos outros herdeiros está representado neste feito. Dessa forma, CONVERTO-O ao rito 
do INVENTÁRIO. 4. A requerente possui legitimidade para dar início ao processo de inventário nos termos do art. 616, II, do 
Código de Processo Civil. 5. NOMEIO, pois, inventariante a herdeira RAILDE RIBEIRO GAMA (art. 617, II, CPC), que deverá 
prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (parágrafo único). 5.1. Entretanto, em razão deste período 
pandêmico (COVID-19), a expedição do documento ocorrerá tão logo seja viabilizado o comparecimento no Edifício Fórum. 
Havendo pedido, fica, desde logo, deferida a expedição da certidão narrativa, donde conste, dentre as informações pertinentes, a 
nomeação do inventariante. 6. Portanto, INTIME-SE a inventariante para apresentar as primeiras declarações no prazo de até 20 
dias, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620, CPC). 6.1. Por hora da apresentação das primeiras declarações, a 
inventariante deverá, caso ainda não o tenha feito, retificar o valor da causa, atribuindo valor real a cada um dos bens que 
compõem o monte mor, bem assim proceder ao novo cálculo das custas iniciais, juntando aos autos o DAJ a ser emitido e 
comprovando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de remoção e/ou cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 6.2. 
Deverá, ainda, juntar aos autos as certidões e documentação de propriedade de todos os bens (móveis e imóveis) que compõem 
a herança, com a ressalva de que: a) para bens imóveis, somente a certidão de inteiro teor expedida há menos de 02 anos terá 
validade para fins de comprovação das propriedades, podendo indicar, se constante nos autos, as certidões já apresentadas, 
desde que dentro desta validade; b) deverá, além de juntar todos os documentos pertinentes, indicar o local e as condições em 
que se encontram os bens móveis; c) com relação a direitos sobre as empresas, para fins de sucessão, somente as quotas-
sociais integram a massa do espólio, desta forma, caso hajam, deverão ser colacionados os contratos sociais de cada uma, 
sendo irrelevante para fins da divisão a apresentação da relação de ativo e passivo (Podem ser relevantes para fins de aferição 
de valor comercial); d) no que tange às dívidas, deverá apresentar extratos e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor 
para demonstrar o valor real e atualizado de cada; e) Havendo créditos a ser recebidos, salvo contrato escrito em contrário 
firmado pelo autor da herança ainda em vida, caso as quantias sejam, por força da inventariança, recebidas pela a autora, 
deverão ser imediatamente depositadas em conta judicial vinculada a este processo e juízo, cujo banco oficial é a Caixa 
Econômica Federal, devendo ser apresentados também os respectivos comprovantes de depósitos. 7. Deverá também 
apresentar documentação que comprove o seu estado civil (certidão de nascimento ou casamento), e os documentos e 
procuração do respectivo cônjuge, SE HOUVER, salvo se casados sob o regime de separação de bens, já que a partilha tem 
caráter negocial e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor da espécie de outorga conjugal estabelecida pelo 
art. 1.647 do Código Civil. 8. Em seguida, CITE-SE, na forma do artigo 626 do CPC, os herdeiros, os legatários, testamenteiro 
(se houverem), credores indicados, as Fazendas Públicas, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na 
forma do mencionado artigo, a fim de que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 
e 627 do CPC). 8.1.Ressalto, desde já, que os herdeiros deverão apresentar seus documentos pessoais (RG, CPF) e 
documentação que comprove o seu estado civil (certidão de nascimento ou casamento). 9. Após o prazo de 15 dias que trata o 
art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a este Juízo, 
de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações 
(art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos. 10. Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a manifestação da 
inventariante, venham os autos conclusos para deliberação. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema). Dado e 
Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO, aos 22 de março de 2022. Eu, _______Miguel da Silva Sá, 
Técnico Judiciário, digitei. Hélvia Túlia Sandes Pedreira – Juíza de Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data 
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00134883420208272737 - Estupro de vulnerável - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, 
nascido em 05/11/2001, filho de Deuzenira Carvalho dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 074.575.771-57 e RG sob o n° 
1.521.221 SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
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redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e 
passado em Porto Nacional/TO, 15/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente.  Alessandro Hofmann T. 
Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00088640520218272737 - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra ANTÔNIO RODRIGUES LIMA, brasileiro, união estável, nascido aos 
06/09/1985, na cidade de Silvanópolis/TO, filho de Emiliana Rodrigues Lima, RG 1.033.052 SSP/TO, CPF 716.654.421-07, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 15/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de 
Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00058830320218272737 - Furto Qualificado - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra JUAREZ PEREIRA DE SÁ, brasileiro, união estável, nascido aos 17/04/1988, filho de Maria das 
Merces Pereira dos Santos, portador do CPF sob o nº 030.045.781-23, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então 
CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos 
artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir 
defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 15/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, 
estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00127761020218272737 - Porte de arma (branca) - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra AURÉLIO CARMO MASCARENHAS, brasileiro, nascido em 05/09/1979, filho de 
Francisco Lustosa Mascarenhas e Delzuite Carmo dos Santos, inscrito no CPF 706.490.921-98, encontrando-se em lugar incerto 
e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) 
dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha 
condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é 
passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 17/03/2022. Laura 
Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00021145020228272737 - Contra a mulher - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra CLAUDIO JERRE ALEXANDRE DIAS, brasileiro, nascido em 15/05/1985 na cidade de Gurupi-
TO, filho de ADÃO DIAS DA SILVA e ODETE TOMAZ ALEXANDRE DA PAZ, inscrito no RG nº 861.199 SPP/TO e no CPF nº 
015.894.451-80, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e 
passado em Porto Nacional/TO, 22/03/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0000192-76.2019.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 
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Requerente: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 
Requerido: NEGRY E BARBOSA NEGRY LTDA - ME 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA a requerida NEGRY E BARBOSA NEGRY LTDA - ME, CNPJ: 11668310000103, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para 
apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos 
termos do artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 
autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de 
acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro 
Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO,21/03/2022. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. Data supra. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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 aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): JOSE FRANCISCO SUPRIANO 
DA SILVA - CPF/CNPJ Nº 24408620297, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 34,62 
(trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 
autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, INGRID TAVARES PIRES , que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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 aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): LOURENÇO CADORE - 
CPF/CNPJ Nº 16282876087, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 9.726,63 (nove 
mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  opor embargos  conforme 
estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, INGRID TAVARES PIRES , 
que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de IRENE CARDOSO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
45079536187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010148-82.2020.8.27.2737 - Chave: 459982680820, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 811,24 (oitocentos e onze reais e vinte e quatro 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto 
Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de ELIZAN BATISTA DE ALENCAR, CNPJ/CPF nº 
70885125134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010209-11.2018.8.27.2737 - Chave: 425152717518, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5153 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 57 

 

 
 

sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de DIEGO MACKENNAS FERREIRA DE LIMA, 
CNPJ/CPF nº 69832013100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0009603-75.2021.8.27.2737 - Chave: 164314655721, que lhe move o MUNICIPIO 
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº (20210010184), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.602,99 
(três mil seiscentos e dois reais e noventa e nove centavos), que deverão ser acrescidos 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 pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  Porto 
Nacional-TO, 18 de Março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de PAULO MARQUES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
04562047178, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009189-48.2019.8.27.2737 - Chave: 734692981019, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.259,76 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e 
setenta e seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional/TO. 
 

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 
0005196-60.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MIGUEL MARTINS PAULINO, 
CNPJ/CPF nº 27396100178, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007677-64.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NILDE RODRIGUES DE 
SOUSA LEAL, CNPJ/CPF nº 82980810134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 29 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 
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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 _____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0003700-64.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDSON SANTOS DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 44606990449, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 40 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) 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, 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005721-13.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA DE JESUS DO 
NASCIMENTO ARAUJO, CNPJ/CPF nº 76020975134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 40 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. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
NTERDIÇÃO Nº 0010072-58.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: FABIANA RODRIGUES DA SILVA 
RÉU: DILZA RODRIGUES LEOBAS 
EDITAL Nº 4672901 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE DILZA RODRIGUES LEOBAS - 3ª PUBLICAÇÃO 
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 O Doutor  ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de DILZA RODRIGUES LEOBAS AUTOS Nº: 0010072-58.2020.8.27.2737 requerida por FABIANA RODRIGUES DA 
SILVA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE DILZA RODRIGUES LEOBAS NOMEANDO-LHE  CURADOR 
(A) NA PESSOA DE  FABIANA RODRIGUES DA SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO 
CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A 
INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. 
PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, 
AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) 
CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS 
PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). 
PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) 
INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. 
PORTO NACIONAL/TO, 15 DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que 
ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade 
de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente 
Administrativo, digitei. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS – Juiz de Direito 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS  
Processo nº 0000356-33.2022.8.27.2738 –  PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO  
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida IOLANDA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, filha de Domingos José dos Santos 
e de Sebastiana Pereira Costa, residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação, e, querendo, 
contestá-la no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de revelia. Intimar a requerida da decisão em sua parte conclusiva; 
DECISÃO “”DISPOSITIVO 1. RECEBO o presente pedido de medida de proteção. 2. DEFIRO o pedido de tutela antecipada nos 
seguintes termos: 2.1. DEFIRO a guarda provisória do menor em favor de seu genitor, Sr. Cleiton Oliveira Xavier, devendo a 
Escrivania promover a expedição de Termo de Guarda Provisória. 2.2. NOTIFIQUE-SE o Município de Taguatinga/TO para, no 
prazo de 05 dias, promover a entrega do adolescente Deivid Luan Pereira Xavier ao genitor Cleiton Oliveira Xavier, em sua 
residência na Rua Irlanda, Qd 16, Lt 138, casa, 04 (ao lado da Lanternagem do Maurício), Setor Jardim Europa, Goiânia-GO, 
CEP 74.330-290, 2.3. Oficie-se a Escola Municipal José de Almeida, Setor Industrial, Taguatinga/TO, para fornecimento do 
histórico e transferência Escolar do adolescente, possibilitando sua matrícula em outra unidade escolar. Prazo: 72 
horas. 2.4. Oficie-se o Conselho Tutelar de Taguatinga/TO para promover o acompanhamento do menor até a efetiva entrega ao 
genitor, zelando pela integridade física e psíquica do menor, ficando de pronto autorizada a retirar e histórico e transferência do 
adolescente na unidade de ensino supra e entregar em mãos do genitor, devendo encaminhar relatório circunstanciado a este 
juízo após as providências aqui determinadas. 2. EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Goiânia/GO para que realize 
estudo social com grupo familiar do genitor do salvaguardado em caráter de urgência, devendo informar se possui condições de 
exercer a guarda do menor. 3. CITE-SE a requerida por edital com prazo de 20 dias. 4. Em caso de inércia da requerida, 
NOMEIO a Defensoria Pública Estadual como curadora provisória da requerida, devendo ser intimada para apresentar defesa no 
prazo de 30 dias. 5. Após, vista ao Ministério Público. 6. Ao final, conclusos para deliberação. Cumpra-se com a máxima 
urgência. Expeça-se o necessário. Decisão com força de mandado/ofício. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN 
FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito".   
 

TOCANTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 647/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 19 de março de 2022 
O Juiz de Direito ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, no uso de suas atribuições 
e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais CONSIDERANDO o disposto no 
Provimento nº 11/2019 - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça;CONSIDERANDO que a Comarca 
de Tocantinópolis é formada pelos municípios de TOCANTINÓPOLIS, AGUIARNÓPOLIS, LUZINÓPOLIS, NAZARÉ, 
PALMEIRAS DO TOCANTINS e SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS e que os trabalhos correicionais poderão ser realizados 
nas varas e serventias judiciais e extrajudiciais.RESOLVE: Artigo. 1º.  DESIGNAR o período de 30 de março a 8 de abril de 
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2022 para a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de Tocantinópolis compreendendo as unidades 
judiciais, administrativas, serventias extrajudiciais e Cadeia Pública. §1º A abertura oficial dos trabalhos ocorrerá às 9horas do dia 
30 de MARÇO de 2022 no salão do Tribunal do Júri da Comarca de Tocantinópolis, respeitando as normas sanitárias em vigor 
em decorrência da pandemia (Covid-19). §2º Fica designado para auxiliar os trabalhos correicionais no âmbito da Diretoria do 
Foro o servidor GILVAN PEREIRA BISPO, o qual deverá, desde já, solicitar o acesso ao sistema SICOR. Artigo 
2º. DETERMINAR a adoção de medidas para a divulgação da correição ora designada ao maior número possível de pessoas e 
instituições, em especial, a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, representantes dos poderes 
instituídos em todos os municípios da Comarca, bem como à sociedade civil organizada. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Diário da Justiça. Publique-se no Diário da Justiça. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral 
da Justiça, bem como à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.Tocantinópolis, aos 19 de março de 2022. 
Documento assinado eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 19/03/2022, às 13:18, conforme 
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no 
link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 4228467 e o código CRC B1E3407C. 
 

Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004467-93.2018.8.27.2740/TO 
AUTOR: ANDRÉ VICTOR FERREIRA BARROS 
AUTOR: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 
RÉU: VALCIR BANDEIRA BARROS 
EDITAL Nº 4978407 
O Doutor ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito Respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada 
sob o n° 00044679320188272740, chave nº 389944298618  tendo como requerente ANDRÉ VICTOR FERREIRA BARROS e 
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA e como requerido VALCIR BANDEIRA BARROS, sendo o presente para CITAR o 
Sr. VALCIR BANDEIRA BARROS, brasileiro, solteiro, filho de Antonio Francisco Bandeira e Maria Aldenora Bandeira, portador 
da cédula de identidade RG nº 061858252017, SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 886.763.151-91, atualmente em local incerto e 
não sabido, do inteiro teor da presente ação, informando-o, que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na Inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo 
Civil. Bem como INTIMAR para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento, consoante o disposto na peça exordial, das 
prestações alimentícias em atraso, bem como todas as prestações que vencerem até a data da realização do pagamento, provar 
que o fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. CIENTIFICANDO-O , acerca da possibilidade de prisão civil, em caso de 
mora injustificada no pagamento das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no 
curso do processo. DESPACHO: “Defiro o pedido do evento – 31.Oficie-se o CNIS (cadastro nacional de informações sociais) 
para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de empregador recolhendo contribuições em favor do 
executado e, em caso positivo, informe o nome e endereço do empregador, bem como o endereço do beneficiado. Sendo 
informado o endereço do executado e verificado que o endereço é diverso daquele que já consta nos autos, renove-se o 
mandado de citação e/ou intimação. Caso contrário, proceda-se a citação por edital, com prazo de 20 dias. Intimem-se. Cumpra-
se. Tocantinópolis – TO, data certificada pelo sistema. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz de Direito” O presente edital foi 
expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no 
átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo 
sistema. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 0003102-27.2020.8.27.2742 /TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: DENILSON NUNES DA SILVA 
  
O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito Respondendo  pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado:DENILSON NUNES DA SILVA, brasileiro, 
natural de São Geraldo do Araguaia/PA, nascido aos 05.06.1998, filho de José Rufino da Silva e de Deliza de Oliveira Nunes, 
inscrito no CPF nº 033.158.012-82, como incursos no art. 157, § 2º, I e II (redação antiga), do Código Penal e  denunciado em 
28/02/2020, estando atualmente  em local incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, para que, no prazo de 10 
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(dez) dias, ofereça resposta escrita à acusação que lhe é feita. Ressaltando que em sua defesa poderá  arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os 
dados telefônicos da testemunha arrolada.  Advirta-se o acusado que em sua defesa prévia deverá ser apresentada por 
advogado constituído. Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca 
para patrocinar sua  defesa, conforme despacho/decisão transcrito:“ O relatório é dispensável, decido: DENILSON NUNES DA 
SILVA e OUTRO,  foram denunciados pelo Ministério Público. Verificando que não é o caso de absolvição sumária, vez que não 
há a existência de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia ofertada 
porque contém os requisitos legais e narra circunstanciadamente a atuação dos denunciados, propiciando-lhes ampla defesa. 
Determino a citação dos denunciados para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam resposta escrita à acusação que lhe é feita. 
Ressalte-se que em sua defesa os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua 
intimação, quando necessário. Advirtam-se os acusados que a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído. 
Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar a 
defesa dos acusados. Defiro a cota ministerial: prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Xambioá, data certificada no sistema 
Eproc.Xambioá, 03/03/2020. José Eustáquio de Melo Júnior. Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local.Vara Criminal de Xambioá, aos  dezoito  dias do mês de março do ano de Dois Mil e Vinte e 
dois(18.03.2022).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva 
Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃOPENAL-PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 0001013-94.2021.8.27.2742/TO /TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: EUGENIO PEREIRA DE SOUSA 
O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito Respondendo  pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado:EUGENIO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, 
solteiro, data de nascimento 09.11.1996, natural de Araguanã-TO, CN-957 FL 29, LV 04 Araguanã-TO, filho de Riselda Pereira 
Borges e Beneval Pereira de Sousa,  incurso nos artigos 329, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código 
Penal e  denunciado em 11/10/2021, estando atualmente  em local incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, 
para que ofereça defesa preliminar,no prazo de 10 (dez) dias, bem como  poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, 
qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os 
dados telefônicos da testemunha arrolada.  Não apresentada à resposta no prazo legal,NOMEIO o Defensor Público lotado nesta 
Comarca para oferecer a defesa no prazo legal, conforme despacho/decisão transcrito:“ Vistos, etc. Recebo a denúncia por 
preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses 
elencadas no art. 395 do CPP. Assim, adotem-se os seguintes expedientes:1.cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua 
resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as 
prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, 
qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os 
dados telefônicos da testemunha arrolada. 1.1. no ato de citação, o Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) 
possuem condições financeiras ou interesse em constituir defensor, o que deverá ser certificado nos autos no momento da 
devolução do mandado. 2.realizada a citação pessoal do(s) acusado(s) e não apresentada resposta no prazo legal ou não tendo 
sido constituído defensor, bem como na hipótese de o(s) acusado(s) informar(em) que não possui condições financeiras ou 
interesse em constituir defensor, remetam-se os autos para o(a) Defensor Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 
10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A, §2º, do CPP).  3. não realizada a citação pessoal e não havendo informações 
sobre a localização do(s) acusado(s), havendo requerimento, desde já, autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, 
luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro)- do Estado do Tocantins - com a finalidade de localizar o atual endereço da parte ré.O ofício 
deverá conter todos os dados do acusado, informados na denúncia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1.sendo 
encontrado novo endereço, expeça-se o necessário para a citação. 4. caso as respostas retornem com endereços já existentes 
nos autos, certifique-se e cite-se o(s) réu(s) em local incerto e não sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do 
Código de Processo Penal. 4.1.se citado por edital o(s) réu(s) não comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se 
vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo do exposto, cumpra-se os comandos abaixo:a) 
comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação da SSP/TO, para registro na Rede INFOSEG, nos termos 
dos arts. 526, II, e 674, ambos do Provimento n. 11/2019-CGJUS; b) expeça-se certidão de antecedes criminais do(s) 
acusado(s); c) requisite-se folha de antecedentes criminais do denunciado junto ao Instituto de Identificação e a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Tocantins, para que seja anexada aos autos; d) caso o(s) acusado(s) possua(m) execução 
penal no sistema processual eletrônico SEEU,comunique-se ao juízo da execução a existência da presente ação penal (art. 20, 
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da Resolução n.113/2010-CNJ). O cumprimento dos mandados de citação e intimação poderá ser realizado nos termos do artigo 
212, § 2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, inclusive os requerimentos ministeriais.A presente decisão tem força de 
mandado. Xambioá-TO, data certificada pelo sistema. Xambioá, 15/12/2021.  Frederico Paiva Bandeira de Souza. Juiz de Direito. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado 
na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos  dezoito  dias do mês de março do ano de 
Dois Mil e Vinte e dois(18.03.2022).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,que digitei.(a) Dr. 
Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 0000852-84.2021.8.27.2742/To 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: HÉLIO ALVES DO NASCIMENTO 
O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito  Respondendo  pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado:HÉLIO ALVES DO NASCIMENTO,brasileiro, 
natural de Xambioá/TO, nascido aos 10.09.1994, filho de Pedro da Anunciação do Nascimento e de Edna Alves do Nascimento, 
RG nº 1.116.334 SSP/TO, CPF nº 043.197.711-92, incurso artigo 163, parágrafo único, inciso I,(dano qualificado)do Código 
Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006  e   denunciado em 03/09/52021, estando atualmente  em local incerto e não 
sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, para que ofereça defesa preliminar,no prazo de 10 (dez) dias, bem como  
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas que 
entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de 
testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada.  Não apresentada à 
resposta no prazo legal,NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo legal, conforme 
despacho/decisão transcrito:“ Vistos, etc. Recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal 
e não se apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Assim, adotem-se os seguintes 
expedientes:1.cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 
advogado ou de Defensor Público.Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-
se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas 
que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as.Advirta-se que no caso de apresentação de rol de 
testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada.1.1. no ato de citação, o 
Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou interesse em constituir defensor, o que 
deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado.2. realizada a citação pessoal do(s) acusado(s) e não 
apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como na hipótese de o(s) acusado(s) 
informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-se os autos para o(a) Defensor 
Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A, §2º, do CPP). 3. não 
realizada a citação pessoal e não havendo informações sobre a localização do(s) acusado(s), havendo requerimento, desde já, 
autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro)- do Estado do Tocantins-com a 
finalidade de localizar o atual endereço da parte ré.O ofício deverá conter todos os dados do acusado, informados na denúncia. 
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1.sendo encontrado novo endereço, expeça-se o necessário para a citação. 4. 
caso as respostas retornem com endereços já existentes nos autos, certifique-se e cite-se o(s) réu(s) em local incerto e não 
sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. 4.1. se citado por edital o(s) réu(s) não 
comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) 
dias. Sem prejuízo do exposto, cumpra-se os comandos abaixo: a) comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de 
Identificação da SSP/TO, para registro na Rede INFOSEG, nos termos dos arts. 526, II, e 674, ambos do Provimento n.11/2019-
CGJUS; b) expeça-se certidão de antecedes criminais do(s) acusado(s); c) requisite-se folha de antecedentes criminais do 
denunciado junto ao Instituto de Identificação e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, para que seja 
anexada aos autos; d) caso o(s) acusado(s) possua(m) execução penal no sistema processual eletrônico SEEU, comunique-se 
ao juízo da execução a existência da presente ação penal (art. 20, da Resolução n. 113/2010-CNJ). O cumprimento dos 
mandados de citação e intimação poderá ser realizado nos termos do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 
inclusive os requerimentos ministeriais. A presente decisão tem força de mandado. Xambioá-TO,data certificada pelo sistema. 
Xambioá,15/12/2021.Frederico Paiva Bandeira de Souza. Juiz de Direito.Despacho: "O denunciado HÉLIO ALVES DO 
NASCIMENTO não fora encontrado para citação, conforme se infere no evento 09. Instado o Ministério Público requereu a 
citação do acusado via edital (evento 13). Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de 
dados disponíveis não foi encontrado outro endereço do réu. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que se 
proceda a citação do acusado via edital. Cumpra-se.Xambioá, 01/02/2022. Dr.Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de 
Direito.”E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos  dezoito  dias do mês de março do 
ano de Dois Mil e Vinte e dois(18.03.2022).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) 
Dr. Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.” 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

  
AÇÃO MONITÓRIA nº 50084153620138272706 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: WESLLEY DE SOUZA PINTO 
RÉU: MARCIA MARIA BORGES DE SOUSA 
 EDITAL Nº 4452364 
 EDITAL DE CITAÇÃO / PAGAMENTO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – MONITÓRIA 
 Gratuidade da Justiça ( ) sim ( X ) não 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA nº 50084153620138272706, chave nº 584463068513, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR o(s) requerido(s) WESLLEY DE SOUZA PINTO, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF n° 632.900.062-04, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias úteis: (i) PAGAR a 
dívida no valor de R$ 1.206,78 (um mil, duzentos e seis reais e setenta oito centavos), bem como os honorários advocatícios, 
fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que ficará isento do pagamento das 
custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% 
(trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido 
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%a.m. (um por cento ao 
mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes ADVERTÊNCIAS: (1) se a dívida não for paga e os 
embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de cumprimento de sentença, conforme Título II, 
do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios deverão ser apresentados por 
advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado, poderá procurar a Defensoria 
Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de 2016, não é necessário o 
encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação. (5) Para ter acesso a 
todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e 
seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do 
processo e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima identificado mandou expedir o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se 
que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte for beneficiária da gratuidade 
da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e vinte dois (19/01/2022). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciário, que o digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 4452364v3 e do código CRC 4aeb39a9.Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 19/1/2022, às 16:17:35  5008415-36.2013.8.27.2706   4452364 .V3 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0014053-61.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: RAIELLY SOARES DA SILVA 
AUTOR: ALDO TAVEIRA DA SILVA 
RÉU: JJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
RÉU: INCORPORADORA MUDAR LTDA 
EDITAL Nº 4688162 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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. 0014053-61.2016.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por RAIELLY SOARES DA 
SILVA e ALDO TAVEIRA DA SILVA, em desfavor de 
INCORPORADORA   MUDAR    LTDA,    e    que    por    este    meio,    procede a INTIMAÇÃO   da   parte   Executada   ,   na   
pessoal   de   seu   representante legal, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente 
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ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 89.235,29   (oitenta e 
nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove 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 150. 
OBSERVAÇÕES: 
 O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de 
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de 
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 349130065416 para acesso integral. 
Eu, Amanda Coelho Soares, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por AMANDA COELHO SOARES, Servidora de Secretaria, 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 
4688162v2 e do código CRC 5dbec677. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AMANDA COELHO SOARES Data e Hora: 16/2/2022, às 16:53:10 0014053-61.2016.8.27.2729   4688162 .V2 
  

ALVORADA 
Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001064-02.2019.8.27.2702/TO 
AUTOR: TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA 
RÉU: MARCOS JESUS DOMINGUES 
EDITAL Nº 4706730 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
CITA o(a) requerido(a) ..., com endereço incerto e não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 
00010640220198272702, Ação: ... que lhe move TRATORCAR AUTO PEÇAS LTDA, para querendo, no prazo de 15 (quinze) 
apresentar contestação, sob pena de lhe ser nomeado curador especial, nos termos do despacho proferido no evento ... 
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 18/02/2022. Eu EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA, Técnica 
Judiciária, digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4706730v1 e do código CRC 93d65545. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES 
Data e Hora: 21/2/2022, às 14:25:20 
0001064-02.2019.8.27.2702 
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PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000006032-5 

INTERESSADO  Corregedoria, ESMAT 

ASSUNTO   
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Decisão Nº 1493, de 22 de março de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da 
empresa MARPEL E-EMPREENDIMENTOS S.A para ministrar o curso Administração Judicial Aplicada (AJA) – Nível 
Avançado, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período 
de 27de abril a 23 de junho de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4229865) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4228069), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4229868), visando 
à contratação da empresa MARPEL E-EMPREENDIMENTOS S.A para realização do curso em referência, pelo valor total 
de R$ 136.760,00 (cento e trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais), conforme proposta sob o evento 4218244. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4228835); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000007649-3 

INTERESSADO  ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 1496, de 22 de março de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
da instrutora  Dra. Jaqueline de Kassia Ribeiro de Paiva, para ministrar o curso Elaboração de Atos 
Normativos, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no período de 12 de abril a 
10 de maio de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4230585) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4228222), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 4230657, com 
vistas à contratação da instrutora Jaqueline de Kassia Ribeiro de Paiva, para ministrar o curso Elaboração de Atos 
Normativos, para servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no período de 
12 de abril a 10 de maio de 2022, pelo valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme proposta acostada ao 
evento nº 4218880. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do 
Estatuto Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada aludida. 
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000007647-7 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 1499, de 22 de março de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
da instrutora  Mestre Denise Sodré Dorjó, para ministrar o curso Elaboração de Atos Normativos, para servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no período de 12 de abril a 10 de maio de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4230842) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4228251), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 4230921, com 
vistas à contratação da instrutora Mestre Denise Sodré Dorjó, para ministrar o curso Elaboração de Atos Normativos, para 
servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no período de 12 de abril a 10 de 
maio de 2022, pelo valor total de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), conforme proposta acostada ao 
evento 4219550. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
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1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do 
Estatuto Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada aludida. 
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000007489-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 1501, de 22 de março de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
da instrutora  Dra. Alana Carlech Correia, para ministrar o curso Sustentação Oral, para servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense, advogados(as) registrados(as) na Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Tocantins e servidores(as) e 
procuradores(as) da Procuradoria Geral do Estado – Órgãos Parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade EAD no período 
de 12 de abril a 9 de maio de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4231038) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4228266), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 4231078, com 
vistas à contratação da instrutora Dra. Alana Carlech Correia, para ministrar o curso Sustentação Oral, para servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, advogados(as) registrados(as) na Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Tocantins e 
servidores(as) e procuradores(as) da Procuradoria Geral do Estado – Órgãos Parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade 
EAD no período de 12 de abril a 9 de maio de 2022, pelo valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme proposta acostada 
ao evento 4217531. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do 
Estatuto Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada aludida. 
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 667, de 22 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, e o contido no processo SEI nº 
22.0.000007769-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar a servidora Ângela Maria Fornari, Escrivã Judicial co lotação na Comarca de Gurupi, para prestar serviços na 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 668, de 22 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 22.0.000007769-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Ângela Maria Fornari, Escrivã Judicial, para a função comissionada de Assistente de Gestão da 
Primeira Instância - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Portaria Conjunta Nº 5, de 22 de março de 2022 
Estabelece o Plano de Biossegurança para retomada presencial das sessões do Tribunal do Júri no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o contido no OFÍCIO CIRCULAR GLFK–N° 009/2020, oriundo do Conselho Nacional de Justiça, informando 
que o cumprimento das metas nacionais para 2020 não serão suspensas (SEI nº 20.0.000002183-1); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO a existência de atos processuais urgentes que, apesar de normatizados, reclamam a elaboração de plano de 
ação minucioso para garantia da segurança dos agentes envolvidos, diante do quadro de saúde pública, envolvendo o 
Coronavírus (COVID-19) vivenciado no cenário estadual; 
CONSIDERANDO a necessidade premente da retomada das Sessões do Júri de forma presencial, e do estabelecimento de 
plano de segurança sanitária para realização; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000017996-6; 
RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, o Plano de Biossegurança, constante no Anexo I 
desta portaria, para a retomada das sessões do júri de forma presencial. 
Art. 2º Todas as sessões do Tribunal do Júri deverão ser realizadas de forma presencial, dando-se preferência aos processos 
com réus presos e aqueles cujo prazo prescricional estejam próximos de concluir. 
Art. 3º Caso as instalações físicas da comarca não permitam a realização da sessão com a devida segurança, poderá o 
magistrado realizá-la em outro local do município. 
Art. 4º Antes de iniciada a sessão, todos os participantes deverão responder o questionário constante no Anexo II desta portaria, 
com o objetivo de resguardar a saúde e segurança pública coletiva, configurando, assim, ato de auto responsabilidade de cada 
um, que após preenchidos deverão ser entregues ao Presidente do Tribunal do Júri. 
Art. 5º Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 6º Fica revogada a Portaria Conjunta n. 35, de 22 de setembro de 2020. 
Art. 7º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
  

ANEXO I 
PLANO DE BIOSSEGURANÇA 

PROTOCOLOS PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI 
  
I - AMBIENTE 
a) O salão do júri deverá permanecer com as portas e janelas abertas, caso seja  possível; 
b) o ambiente deverá ser higienizado frequentemente; 
c) deverá ser disponibilizado no local álcool em gel, toalha de papel e tapete sanitizante;  
d) nas portas de acesso ao edifício do Fórum e na porta da sala de Sessão do Júri deverão permanecer policiais militares para 
evitar aglomeração; 
e) todos os participantes deverão ser submetidos à aferição de temperatura antes da entrada nas dependências; 
f) as varas que devem avaliar a capacidade de público no auditório do tribunal do júri e realizar as adequações necessárias para 
que haja o distanciamento e acolhimento de todos de forma que não ultrapasse a capacidade de 50% (cinquenta por cento) de 
pessoas no local, considerando, dentre essas, magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e público externo; 
g) é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 pelo público em geral, físico ou eletrônico, 
como medida de interesse sanitário para o acesso e permanência no local; 
h) o comprovante de vacinação deverá corresponder ao esquema vacinal completo de duas doses ou dose única contra à 
COVID-19; e 
i) a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 não afasta a obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos 
de segurança, tais como utilização da máscara, álcool em gel 70% (setenta por cento) e o distanciamento mínimo. 
II - JURADOS 
a) os jurados devem ser acomodados na plateia observando o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os participantes; 
b) é obrigatório o uso de máscaras, as quais devem ser substituídas a cada 4 (quatro) horas, sejam essas descartáveis ou de 
tecido; e 
c) os assentos que não forem utilizados deverão ser sinalizados com bloqueio. 
III - FACE SHIELD  
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a)  Somente será permitido o uso exclusivo de  face shield no momento da sustentação oral, pelo promotor(a), advogado(a) ou 
defensor(a), caso da Comarca não disponha de púlpito de acrílico; 
b) o Tribunal de Justiça não fornecerá face shield ficando sob responsabilidade do usuário; e 
c) a higienização do face shield deverá ser realizada frequentemente com álcool 70% (setenta por cento). 
 IV   - MODELO DO PÚLPITO/CABINE  
a)  Será disponibilizado pelo Tribunal de Justiça púlpito/cabine com proteção frontal e lateral para uso do promotor, advogado e 
defensor público, durante a sustentação oral, caso em que a sustentação oral poderá ocorrer sem o uso da máscara ou face 
shield; 
b) o púlpito/cabine deverá ser posicionado no mínimo, com 2 (dois) metros de distanciamento da platéia; 
d) as comarcas que não dispuserem de púlpito de acrílico deverão adaptar a oratória de modo que seja mantido distanciamento 
de no mínimo 2 (dois) metros entre o orador e os jurados, ficando ao debatedor a utilização do uso da máscara ou face shield; e 
e) os púlpitos serão disponibilizados conforme os processos licitatórios forem concluídos. 
V - REFEIÇÕES 
a) As refeições devem ocorrer em lugar amplo, de preferência arejado; 
b) as mesas devem obedecer ao distanciamento mínimo necessário de 1,5 metro; 
c) as ações devem observar a realidade e espaço físico de cada Comarca; 
d) se não houver mesas disponíveis, as cadeiras com “braço” servem para manter os espaços entre os jurados; 
e) dependendo da quantidade de pessoas, é necessário fazer revezamento da sala, e ao término de cada refeição deverá ser 
realizada a limpeza da mesa para uso novamente; 
f) não sendo possível um amplo espaço, as pessoas devem ser distribuídas em salas disponíveis para que não haja 
aglomeração;  
g) as refeições devem ser servidas individualmente, priorizando o distanciamento entre as pessoas; 
h) a máscara deve ser retirada apenas no momento da refeição; e 
i) após ser colocada a máscara, proceder novamente à lavagem das mãos ou assepsia com álcool. 
V - TRIAGEM DE RÉU PRESO 
a) medidas obrigatórias: 
I - uso de máscara facial pelo réu preso, devendo esta ser fornecida pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Estado 
do Tocantins; 
II - medição de temperatura por meio de termômetro digital; e 
III - higienização das mãos. 
b) Os procedimentos de higienização das mãos e de medição de temperatura dos presos deverão ser realizados por Policial 
Militar ou  Agente da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

            Corregedora-Geral da Justiça 
 
Portaria Conjunta Nº 6, de 22 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000031613-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º O §3º do art. 1º da Portaria nº 30/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 23 de setembro de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
"Art.1º....................................................................................................................................................................................................
..... 
§3º Para fins de cálculo da Taxa de Congestionamento Líquida, considera-se lançar um dos movimentos das hierarquias de “25 - 
Despacho - Suspensão ou Sobrestamento” ou "11025 - Decisão - Suspensão ou Sobrestamento” ou o movimento “245 - 
Arquivamento Provisório" (NR) 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

            Corregedora-Geral da Justiça 
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Instruções normativas 
Instrução Normativa Nº 2, de 22 de março de 2022 
Regulamenta §5º do art. 1º da Resolução nº 21, de 21 de junho de 2021 do TJTO, que dispõe sobre a delegação do 
cumprimento de atos de comunicação processuais aos titulares dos serviços notariais e de registro no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução nº 21, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre a delegação do cumprimento de atos de 
comunicação processuais aos titulares dos serviços notariais e de registro no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o procedimento e o fluxo processual no cumprimento dos atos delegados aos 
titulares e interinos dos serviços notariais e de registro; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI 21.0.000008704-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º  Regulamentar o procedimento e o fluxo processual no cumprimento dos atos delegados aos titulares e interinos dos 
serviços notariais e de registro na forma desta Instrução Normativa. 
Art. 2º  Os responsáveis pelo cumprimento dos atos de comunicação serão cadastrados no sistema e-Proc e terão perfil de 
Serventuários, e estarão lotados na central de mandados automatizada da Comarca (incluso Distritos). 
 I – Deverá o titular ou interino do cartório extrajudicial oficiar o Diretor Judiciário do Tribunal de Justiça, indicando os 
Serventuários do cartório responsáveis pelo cumprimento dos mandados, encaminhando cópia dos documentos pessoais (RG e 
CPF). A Diretoria Judiciária realizará os cadastramentos e disponibilizará os dados de login e senha. 
II - Após o cadastramento, deverá titular ou interino do cartório extrajudicial oficiar a Diretoria do Foro da Comarca a qual ficará 
vinculado, informando os usuários dos serventuários que deverão ser vinculados a central de mandados, inclusive informando 
acerca de licenças, afastamentos e substituições. 
Art. 3º O Diretor da central automatizada de cada Comarca deverá solicitar à Diretoria Judiciária a criação do perfil de 
serventuário, a qual deverá vincular este perfil ao serventuário que irá cumprir os mandados, conforme indicação do Diretor. 
I - Deverá criar um endereço denominado: Cartório Extrajudicial + nome do distrito. 
II - Deverá criar uma região denominada: Região Cartório Extrajudicial - REGCE. 
III - Deverá vincular os serventuários do cartório extrajudicial a este logradouro e região. 
Art. 4º O cartório Judicial, ao expedir os mandados, deverá observar que, nos casos de mandados a serem cumpridos nos 
endereços dos distritos vinculados a Comarca deverá selecionar o endereço da Região criado para esses distritos pela central 
automatizada e informar o endereço da parte a ser intimada no campo complemento e observações. 
Art. 5º Os mandados serão expedidos por minuta e devem acompanhar as peças que o instruem anexadas, assim como em seu 
teor deve conter, obrigatoriamente, o fim específico da diligência. 
Parágrafo único. Mandados que não atendam aos requisitos descritos no caput poderão ser devolvidos pelo serventuário sem 
cumprimento para a devida instrução, inclusive nos casos em que não tiver as peças anexadas que componha o mesmo. 
Art. 6º Os responsáveis pelo cumprimento das comunicações terão 10 (dez) dias úteis para cumprir os mandados, contados a 
partir do envio do mandado. 
Art. 7º Os mandados serão distribuídos de forma equânime entre os responsáveis lotados na região. 
Art. 8º Os responsáveis pelo cumprimento deverão manter absoluto sigilo acerca dos documentos e dados a que tiver acesso, 
sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente por quaisquer vazamentos de informações. 
Art. 9º Quanto ao pagamento,  o valor pago pelos serviços prestados: 
I – para cumprimento dos atos delegados na sede das Comarcas de Araguaína, Colinas do Tocantins, Gurupi, Porto Nacional, 
Paraíso do Tocantins e Palmas, será de R$ 30,00 (trinta reais); 
II – para cumprimento do ato delegado nas demais cidades e Comarcas do Estado do Tocantins, será de R$ 60,00 (sessenta 
reais). 
Parágrafo único. O valor destinado à indenização por locomoção observará a Tabela VII da Lei 3.408, de 28 de dezembro de 
2018 – Atos Comuns: Item 1.1.1 (por quilômetro percorrido). 
Art. 10. O processamento do pagamento ocorrerá da seguinte forma: 
I – O Cartório contratado computará todos os serviços efetivamente realizados entre o primeiro e último dia do mês de referência 
em recibo único, e enviá-lo á Diretoria Judiciária (DIJUD) até o 5º (quinto dia) do mês subseqüente. 
II – A Diretoria Judiciária analisará o quantitativo dos atos realizados, devidamente discriminado no relatório do sistema eletrônico 
e-Proc Nacional, mediante atesto do Gestor do contrato, encaminhando o recibo à Diretoria Financeira em até 10 dias, para 
processamento do pagamento devido. 
III – A Diretoria Financeira liquidará o pagamento ao contratado até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente a realização dos 
serviços prestados. 
Art. 11. Os casos omissos de ordem jurisdicional serão resolvidos pelo magistrado responsável pelo feito e os demais pela Presidência do 
Tribunal de Justiça. 
Art. 12. As Diretorias de Tecnologia da Comunicação e Informação, Financeira e Judiciária, adotarão todas as medidas necessárias à 
adequação das rotinas informatizadas aos termos da presente Instrução Normativa no prazo de 30 (trinta) duas de sua entrada em vigor. 
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 652/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 21 de março 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, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de serviços de suporte e atualização de 
versões para o Software de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) – Oracle, nos termos do procedimento administrativo 
SEI nº 22.0.000008187-0. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Heitell Gabriel Sampaio, matrícula nº 352924 - Integrante requisitante;  
II - Petrônio Coelho Lemes, matrícula nº 151953 - Integrante técnico; 
III - Heitell Gabriel Sampaio, matrícula nº 352924 - Integrante técnico substituto;  
IV - André Luiz Nazareno de Aguiar, matrícula nº 361751- Integrante  administrativo; 
V - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula nº 352918 - Integrante administrativo Substituto. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 252/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109201 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabio Costa Gonzaga, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290739, o valor de R$ 243,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 91,03, por seu deslocamento de Guarai-
TO para Tupiratins-TO, no período de 25/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos 
serviços relacionados a Correição Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Tupiratins-TO (Comarca de 
Guaraí-TO).  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Jaqueline Yamane, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
353674, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Tupiratins-TO, no 
período de 25/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos serviços relacionados a 
Correição Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Tupiratins-TO (Comarca de Guaraí-TO).  

Art. 3º Conceder à servidora Ana Carulini Barbosa e Silva , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363622, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Tupiratins-TO, no período de 25/03/2022 a 
25/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos serviços relacionados a Correição Geral Ordinária 
2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Tupiratins-TO (Comarca de Guaraí-TO).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 253/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109196 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabio Costa Gonzaga, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290739, o valor de R$ 193,30, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 40,58, por seu deslocamento de Guarai-
TO para Presidente Kennedy-TO, no período de 24/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para 
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prestação dos serviços relacionados a Correição Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Presidente 
Kennedy-TO (Comarca de Guaraí-TO).  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Jaqueline Yamane, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
353674, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente Kennedy-
TO, no período de 24/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos serviços 
relacionados a Correição Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Presidente Kennedy-TO (Comarca de 
Guaraí-TO).  

Art. 3º Conceder à servidora Ana Carulini Barbosa e Silva , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363622, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente Kennedy-TO, no período de 
24/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos serviços relacionados a Correição 
Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Presidente Kennedy-TO (Comarca de Guaraí-TO).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 254/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109191 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabio Costa Gonzaga, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290739, o valor de R$ 180,14, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 27,42, por seu deslocamento de Guarai-
TO para Fortaleza do Tabocao-TO, no período de 23/03/2022 a 23/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para 
prestação dos serviços relacionados a Correição Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Fortaleza do 
Tabocão-TO (Comarca de Guaraí-TO).  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Jaqueline Yamane, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
353674, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Fortaleza do Tabocao-
TO, no período de 23/03/2022 a 23/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos serviços 
relacionados a Correição Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Fortaleza do Tabocão-TO (Comarca de 
Guaraí-TO).  

Art. 3º Conceder à servidora Ana Carulini Barbosa e Silva , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363622, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Fortaleza do Tabocao-TO, no período de 
23/03/2022 a 23/03/2022, com a finalidade de Realizar visita "in loco" para prestação dos serviços relacionados a Correição 
Geral Ordinária 2022 nos cartórios extrajudiciais da cidade de Fortaleza do Tabocão-TO (Comarca de Guaraí-TO).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 255/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108960 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 306,65, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2022/108642, no período de 13/03/2022 a 13/03/2022, com a finalidade de iniciar o cadastro social dos beneficiários da 
regularização fundiária do município.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Andressa Caroline Silva Leitão Gomes, Matrícula 363594, o valor de R$ 306,65, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2022/108642, no período de 13/03/2022 a 13/03/2022, com a finalidade de iniciar o cadastro social dos beneficiários 
da regularização fundiária do município.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Lázara Vaz Viana, Matrícula 363656, o valor de R$ 306,65, relativo ao pagamento 
de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/108642, no 
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período de 13/03/2022 a 13/03/2022, com a finalidade de iniciar o cadastro social dos beneficiários da regularização fundiária do 
município.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 256/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108929 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 534,82, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, no período de 
29/03/2022 a 31/03/2022, com a finalidade de assistência técnica em equipamentos de som no tribunal do juri da referida 
comarca.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 257/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108925 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 993,58, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, Araguaina-
TO, Wanderlandia-TO, Palmas-TO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de montagem de equipamentos de 
som nas salas de audiência da CEJUSC, nos fóruns das referidas comarcas.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 258/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108916 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 305,44, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Sebastiao do Tocantins-TO, no 
período de 16/03/2022 a 17/03/2022, com a finalidade de assistência técnica em equipamentos de som na solenidade de Entrega 
de Títulos Fundiários.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 259/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108952 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de 
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21/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de fiscalizar o início das obras dos fóruns das comarcas de destino, conforme Sei nº. 
21.0.000006551-7/21.0.000006557-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, o valor de R$ 764,20, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de 21/03/2022 a 
24/03/2022, com a finalidade de fiscalizar o início das obras dos fóruns das comarcas de destino, conforme Sei nº. 
21.0.000006551-7/21.0.000006557-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 260/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109178 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Renata do Nascimento e Silva, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 290445, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 29/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de Correição Ordinária realizada 
pela Corregedora Permanente Dra. Renata do Nascimento e Silva, e secretários da correição Luana Morais Rodrigues Montoza 
Afonso e Antônio de Pádua Sousa Oliveira, cujo Processo SEI é 22.0.000007381-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 261/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109173 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Renata do Nascimento e Silva, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 290445, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Abreulandia-TO, no período de 24/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de Correição Ordinária realizada pela 
Corregedora Permanente Dra. Renata do Nascimento e Silva, e secretários da correição Luana Morais Rodrigues Montoza 
Afonso e Antônio de Pádua Sousa Oliveira, cujo Processo SEI é 22.0.000007381-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 262/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109167 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Renata do Nascimento e Silva, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 290445, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 23/03/2022 a 23/03/2022, com a finalidade de Correição Ordinária realizada 
pela Corregedora Permanente Dra. Renata do Nascimento e Silva, e secretários da correição Luana Morais Rodrigues Montoza 
Afonso e Antônio de Pádua Sousa Oliveira, cujo Processo SEI é 22.0.000007381-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 263/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109064 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Renata do Nascimento e Silva, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 290445, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Pugmil-TO, no período de 22/03/2022 a 22/03/2022, com a finalidade de Correição Ordinária realizada pela Corregedora 
Permanente Dra. Renata do Nascimento e Silva, e secretários da correição Luana Morais Rodrigues Montoza Afonso e Antônio 
de Pádua Sousa Oliveira, cujo Processo SEI é 22.0.000007381-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 264/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108823 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, Auxiliar Judiciário, Matrícula 227354, o valor de R$ 229,38, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/108395, no período de 
17/03/2022 a 17/03/2022, com a finalidade de dias não suficientes para atender as demandas solicitadas.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 265/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108996 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, Auxiliar Judiciário, Matrícula 227354, o valor de R$ 229,38, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/108395, no período de 
18/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de realizar alguns reparos e adaptações na sala de audiência e salão do Júri da Vara 
Criminal, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 266/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108682 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Danillo Lustosa Wanderley, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 187237, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
17/03/2022 a 17/03/2022, com a finalidade de realizar a substituição do nobreak da rack de ativos de rede, conforme SEI 
22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 267/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108820 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Rafaela dos Santos Rocha , Matrícula 991909, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000401-33.2022.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 268/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108825 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Esperantina-
TO, no período de 15/03/2022 a 15/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00000607-
72.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 269/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108822 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao Sebastiao 
do Tocantins-TO, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0005526-41.2020.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 270/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108831 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurinéia Borges Silva, Matrícula 357762, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Carmolandia-TO, 
no período de 25/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0027820-
02.2020.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 271/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108835 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 05/02/2022 a 05/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social determinado no processo 0000230-
71.2021.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 272/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108828 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Laura Pantoja de Oliveira Carvalho, Matrícula 356025, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Santa Tereza do Tocantins-TO, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002980-83.2021.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 273/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108821 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Carrasco Bonito-TO, no período de 23/02/2022 a 23/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0004713-82.2018.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 274/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108827 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mircia Rodrigues Parente Silva, Matrícula 352942, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 09/03/2022 a 09/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001193-
72.2017.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000030531-3 

INTERESSADO  CENTRO DE SAÚDE 

ASSUNTO Aquisição de doses de vacinas Influenza Quadrivalentes 
 

Termo de Homologação Nº 18 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Tratam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto REGISTRAR PREÇOS, por meio de Sistema de Registro de 
Preços, visando a aquisição de doses de vacinas Influenza Quadrivalentes, para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
conforme quantidade e especificações constantes no Termo de Referência 66 CESAU (evento 4171502).  
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A aquisição pretendida está prevista no subitem 6.5.17 do Plano de Contratações 2022,  SEI nº. 21.0.000009932-2, 
evento 4093098, conforme Informação 3319 CESAU (evento 4151035), tendo, a continuidade do processo, 
sido autorizada pelo Despacho 8413 ASTDG (evento 4151259). 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso 20 COLIC, referente ao Pregão Eletrônico n.º 016/2022 - SRP, conforme atesto 
nos eventos 4187247, 4187255, 4188874, 4188878 e 4188925. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, a classificação orçamentária, evento 4172257, bem como o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 3711330), HOMOLOGO o  Pregão Eletrônico n.º 016/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, cujo 
objeto, a aquisição de doses de vacinas Influenza Quadrivalentes, para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme 
quantidade e especificações constantes no Termo de Referência 66 CESAU (evento 4171502), foi adjudicado à empresa ELFA 
MEDICAMENTOS S.A, inscrita sob o CNPJ nº 09.053.134/0001-45, pelo valor total de R$ 97.425,00 (noventa e sete mil 
quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação, presentes 
nos eventos 4227550, 4227537 e 4227553, para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação;                              
2. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
4. DIFIN para providências. 
Concomitantemente, à DIVPGC/CESAU para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

COJUN 
Informações 

RELAÇÃO DAS CONTADORIAS VINCULADAS À CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA – COJUN 
Nos termos do Art. 2º da Resolução nº 32/2015 

ORDEM COMARCA SERVIDOR CARGO MATRÍCULA 

1ª CONTADORIA ALVORADA OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 89040 

2ª CONTADORIA ANANÁS KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352584 

3ª CONTADORIA ARAGUAÇU MARILDA ROSA LEAL LIMA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 52661 

4ª CONTADORIA ARAGUAINA LUCIANA FLAVIA DE ASSIS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352494 

5ª CONTADORIA ARAGUATINS ARTHUR EMILIO GALDINO DE 
SOUSA 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352498 

6ª CONTADORIA ARRAIAS LUCIENE ARAUJO MADUREIRA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 141271 

7ª CONTADORIA COLINAS DO 
TOCANTINS 

MARIA DA GLÓRIA FRAZÃO 
BRANDÃO 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 219156 

8ª CONTADORIA COLMEIA SANDRA LAURINDA LOPES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 90161 

9ª CONTADORIA CRISTALÂNDIA EVA ALEXANDRE PEREIRA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 48647 

10ª CONTADORIA DIANÓPOLIS MAICON DENER FERNANDES CEDIDO AO TJTO 354475 

11ª CONTADORIA FILADÉLFIA MARINEIDA OLIVEIRA DE SOUSA 
WALKER 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 146452 

12ª CONTADORIA GOIATINS JOSÉ CARLOS PEREIRA COSTA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 226357 

13ª CONTADORIA GURUPI ADILTON PEREIRA DOS SANTOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 353096 

14ª CONTADORIA ITAGUATINS CHARLES BRITO NERES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 91942 

15ª CONTADORIA NATIVIDADE ELIANE BARBOSA PINTO CONTADOR/DISTRIBUIDOR 138744 

16ª CONTADORIA NOVO ACORDO JAMISSON SILVA SANTOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352912 

17ª CONTADORIA PALMAS CLEYJANE MOURA DA CUNHA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 107269 

18ª CONTADORIA PALMAS DANIEL BUENO AMORIM CONTADOR/DISTRIBUIDOR 364414 

19ª CONTADORIA PALMAS MARCIA ANDREA CAMPELO 
GALVÃO 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352914 

20ª CONTADORIA PALMAS MARTA APARECIDA DA SILVA 
SOARES 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 364456 

21ª CONTADORIA PALMAS POLLIANNA BARROS MARQUES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 364543 

22ª CONTADORIA PALMAS THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352628 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 

PROCESSO Nº 21.0.000005005-6 
Aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (22/03/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022,  de 08 de março 
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à continuidade do julgamento com a 
abertura do envelope n.º 2 – Proposta de Preços da Concorrência n° 002/2022 — Contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de serviços de construção do novo prédio fórum da comarca de Colméia-TO, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme convocação acostada aos autos no evento 4227953. Compareceu a presente sessão: 1 
— COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ N. 38.146.510/0001- 44, empresa de grande porte, representada 
neste ato por Luiza de Oliveira Carvalho Varajão, portadora do RG n°. 681.058 SSP-TO e CPF n°. 024.847.161-92, Telefone 
(63) 3225.3198 / 9 8113.2790 e e-mail: planeiamento@coceno.com.br; 2 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA 
EIRELI, CNPJ N. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato por José Leonan Replandes de 
Freitas, portador do RG n°. 315.709 SSP/TO e CPF n°. 838.016.771.68, Telefone (63) 9.98428.2660/3215-5005, e-mail: 
leo@leonsistemasconstrutivos.com.br; e 3 - IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ N. 16.879.847/0001-28, empresa de 
grande porte, representada neste ato por Diacy Gaivão Cavalcante Lopes, portador do RG n.° 1.146.500 SSP/TO e CPF n°. 
045.443.8881-80, Telefone (63) 3026.5557 / (63) 9.9296-7315, e-mail: irkacontrucoes@gmail.com. Em seguida o Presidente da 
CPL declarou aberta à sessão às 14h05min, oportunidade em que informou que finalizado o prazo para registro recursal da fase 
de habilitação nenhum dos licitantes credenciados manifestaram interesse na interposição de recurso, motivo pelo qual seria 
dado prosseguimento ao julgamento do certame com a abertura dos envelopes n.º 02 (Proposta de Preços) das licitantes 
habilitadas. Após foram abertos os envelopes n.º 02 contendo as propostas de preços, as quais foram rubricadas pelos 
presentes, e apresentaram os seguintes valores: 1 – COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ Nº. 
38.146.510/0001-44 ofertou o valor de R$ 4.493.993,06 (quatro milhões quatrocentos e noventa e três mil novecentos e 
noventa e três reais e seis centavos); 2 – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ N. 
08.639.717/0001-90, ofertou o valor de R$ 4.724.211,31 (quatro milhões setecentos e vinte e quatro mil duzentos e onze reais e 
trinta e um centavos), 3 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP, CNPJ N. 07.617.512/0001-40, ofertou o valor de R$ 
4.263.229,39 (quatro milhões duzentos e sessenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) e 4 - IRKA 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ N. 16.879.847/0001-28, ofertou o valor de R$ 4.569.340,93 (quatro milhões quinhentos e 

sessenta e nove mil trezentos e quarenta reais e noventa e três centavos). Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
suspendeu a sessão para análise das planilhas de preços (envelope nº 02), oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 
25/03/2022, às 14:00 horas, no mesmo local das sessões anteriores. Reafirmamos que todas as comunicações aos licitantes referentes a 
esta licitação será processada por meio dos e-mails constantes na Ata da 1ª sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos 
representantes das empresas, bem como as Atas serão disponibilizadas no site deste Tribunal de Justiça e no Diário da Justiça Eletrônico.  
A presente sessão foi encerrada às 14:25h. Nada mais requerido nem a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Joana D'arc Batista Silva 
Membro da CPL - titular 

Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA  

Luiza de Oliveira Carvalho Varajão 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

José Leonan Replandes de Freitas 
CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP 

 Ari Andrade Júnior 
(ausente) 

IRKA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 
 Diacy Gaivão Cavalcante Lopes 

23ª CONTADORIA PALMEIRÓPOLIS CLEIDE BARBOSA NERES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 97924 

24ª CONTADORIA PEIXE WAINER DE MATOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352598 

25ª CONTADORIA PIUM SHEILA BARROS MORENO CONTADOR/DISTRIBUIDOR 96437 

26ª CONTADORIA PONTE ALTA EVILSON DIAS PIMENTA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 92939 

27ª CONTADORIA PORTO NACIONAL NIELY TALLES TAVARES DE SÁ CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352475 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 527/2021 
PROCESSO 21.0.000025497-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Zuleica Miranda Freitas 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o item 1.1, do Termo de Credenciamento nº 527/2021, firmado 
entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Zuleica Miranda Freitas, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
4226528 e 4226529, e Certidão NUPEMEC evento 4226538, quanto à mudança Polo, Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania - CEJUSC, para prestação de serviços de Conciliadora, Mediadora, Facilitadora da Justiça Restaurativa e Expositora 
da Oficina de Divórcio e Parentalidade. 
Do: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Porto Nacional; 
Para: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 527/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000025497-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao o Edital de 
Credenciamento nº 212/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 184/2020 
PROCESSO 20.0.000013455-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Amanda da Costa Silva 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, o item 5.3, da Cláusula Quinta, do Termo de Credenciamento nº 184/2020, firmado entre o Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e Amanda da Costa Silva, a qual passará a vigorar, a partir da assinatura deste Termo. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 64/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2021 
 PROCESSO 21.0.000028699-8 
CONTRATO Nº 124/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: JR Decorações e Comércio em Geral - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de persianas vertical para atender as necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.640,00 (seis mil seiscentos e quarenta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
ressalvado o período de garantia dos materiais e 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: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 22.0.000006014-7 
CONTRATO Nº 122/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: J. CÂMARA & IRMÃOS S/A 
OBJETO: Contratação de assinaturas de jornal na modalidade online, disponibilizando o conteúdo na plataforma digital, para 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5153 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 80 

 

 
 

VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 24.674,40 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e quatro 
reais e quarenta centavos), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados a partir de 18/05/2022. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006406-1 
CONTRATO Nº 123/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Mariana Rodrigues Martinez 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.na Comarca de Paraiso do Tocantins. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco 
reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021, 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 127/2022  
PROCESSO 22.0.000008178-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Dayana Chrys de Sousa Oliveira Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
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: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 126/2022 
PROCESSO 22.0.000008186-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Raianne Pereira Jardim 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraiso 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 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125/2022 
PROCESSO 22.0.000008172-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Danielle Ferreira da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Aurora do Tocantins e Cidade de Novo Alegre. 
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: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 123/2022 
PROCESSO 22.0.000007991-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Polliana dos Santos Braga 
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 Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Monte do Carmo. 
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: 22 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 245/2017 
PROCESSO 17.0.000033064-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ducelia Maria Ferreira Meyer 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social DUCELIA MARIA FERREIRA 
MEYER, da 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, com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº  
245/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 513/2022, de 22 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora MARINETE FARIAS MOTA SILVA, matrícula nº 50667, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 21/03 a 04/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 04/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 15/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 514/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KÁREN GOMES FERREIRA QUIM, matrícula nº 353419, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 21 a 28/03/2022, a partir de 21/03/2022 até 28/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 19 a 26/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 515/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RODRIGO ALMEIDA MORAIS, matrícula nº 286431, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 21/03 a 04/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 04/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 21/03 a 04/04/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 516/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SIDNEY ARAUJO SOUSA, matrícula nº 161753, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 21 a 30/03/2022, a partir de 21/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 12/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 517/2022, de 22 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CHRISTYANNE DE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 352472, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 21 a 30/03/2022, a partir de 21/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 30/10 a 08/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 518/2022, de 22 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ILCYRAN FERREIRA DOS SANTOS , matrícula nº 358474, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 22/03 a 20/04/2022, a partir de 22/03/2022 até 20/04/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07/11 a 06/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 519/2022, de 22 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora AMANDA COELHO SOARES, matrícula nº 354649, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 16/03 a 14/04/2022, a partir de 16/03/2022 até 14/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 520/2022, de 22 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS, matrícula nº 216557, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/03 a 19/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 19/04/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13/10 a 11/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 521/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora VALDIVIA BRITO ARAUJO, matrícula nº 120870, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/03 a 19/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 19/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 14/11 a 13/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 522/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ILLANA MARTINS ROCHA, matrícula nº 353480, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/03 a 19/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 19/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 523/2022, de 22 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SAMIRA CAMPOS FEITOSA, matrícula nº 220963, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 21/03 a 19/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 19/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 21/03 a 19/04/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 247/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LAURESIA DA SILVA LACERDA 
SANTOS, matrícula nº 124564, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE 
ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, no período de 09/02/2022 a 07/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108819; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

223464 CORNELIO COELHO DE SOUSA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/02/2022 à 07/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 524/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIETE SOUSA VIEIRA, matrícula nº 352105, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 22 a 22/03/2022, a partir de 22/03/2022 até 22/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05 a 05/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 525/2022, de 22 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SIMONE LANGHINOTTI, matrícula nº 104376, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 21/03 a 19/04/2022, a partir de 21/03/2022 até 19/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07/11 a 06/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 

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 
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ABADIA E QUEIROZ LTDA 10.215.764/0001-58 0030889-76.2019.827.2706 R$ 902,68 

ABBOUD MOUSSA ABBOUD 020.202.111-49 0014785-42.2016.827.2729 R$ 172,80 

ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA 939.434.311-34 0017220-44.2015.827.2722 R$ 62,32 

ADMILSON RODRIGUES VIEIRA 822.669.801-49 0036567-42.2015.827.2729 R$ 187,89 

ALANA BRITO DA CRUZ 050.154.691-01 5018038-27.2013.827.2706 R$ 284,03 

ALEX KUCZKOWSKI LASKOSKI 919.837.541-53 0004500-24.2020.827.2737 R$ 177,67 

ALTRAN DO NASCIMENTO 966.811.525-20 0003152-29.2019.827.2729 R$ 213,81 

ANDRADISON RODRIGUES NUNES 742.606.181-72 0031452-70.2019.827.2706 R$ 84,42 

ANTONIA MOURAO DE ALMEIDA 313.405.121-49 0041029-71.2017.827.2729 R$ 791,16 

ANTONIO FERREIRA DA SILVA 189.370.631-15 0008153-57.2017.827.2731 R$ 164,88 

APARECIDA ANA ROSA MACIEL 227.930.381-72 0030481-55.2015.827.2729 R$ 57,32 

BARBARA CARDOSO SILVESTRE 028.748.721-05 0033152-12.2019.827.2729 R$ 40,82 

BENEDITA PEREIRA LIMA RODRIGUES 505.580.303-78 5010069-86.2013.827.2729 R$ 225,17 

BERNADETE MOTA VILARINS 238.236.903-53 0041141-40.2017.827.2729 R$ 310,46 

C. R. B. RIBAS TELECOMUNICACOES 07.334.171/0001-04 0015919-13.2015.827.2706 R$ 68,32 

CELIA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA 351.886.856-04 5001098-55.2011.827.2706 R$ 48,48 

CELSO JANUARIO ANTUNES 246.306.320-34 0029288-34.2017.827.2729 R$ 18,32 

CICERO RAMOM BATISTA RIBAS 642.306.351-68 0015919-13.2015.827.2706 R$ 68,32 

CIRENILDES SILVA FERNANDES GOMES 016.029.371-50 0004006-71.2019.827.2713 R$ 42,82 

CLEIDILENE MENDES DE OLIVEIRA 022.544.751-77 0009118-80.2018.827.2737 R$ 197,59 

DOMINGOS PEREIRA BRITO 586.668.001-78 0002159-71.2019.827.2733 R$ 153,51 

EDESIO PEREIRA DA SILVA 089.146.053-53 0000686-62.2019.827.2729 R$ 171,80 

EDINA LOPES DA SILVA 951.266.861-00 5005306-36.2013.827.2731 R$ 118,32 

ELISANGELA BENTO DE LIMA 043.095.179-51 0025310-10.2021.827.2729 R$ 485,90 

ELISANGELA COSTA DE AGUIAR 853.376.251-87 0021485-68.2015.827.2729 R$ 188,02 

EMANUELE CARDOSO SILVA DOS SANTOS 050.244.661-79 0003223-57.2020.827.2709 R$ 158,12 

EMC CARDOSO SERVICOS DE MANUTENCAO E 
RECUPERACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA 

14.050.206/0001-30 0014585-75.2014.827.2706 R$ 169,88 

ERIVAL PINTO PEREIRA 534.667.641-49 5013110-82.2013.827.2722 R$ 233,96 

FABRICIO FERREIRA DA SILVA WIZIACK 730.084.941-53 5018038-27.2013.827.2706 R$ 284,03 

FERNANDA ALVES DA CONCEICAO BRANDAO 050.127.301-86 0002126-26.2020.827.2740 R$ 19,32 

FERNANDO CAMPOS SILVA 955.638.731-53 0006497-03.2019.827.2729 R$ 276,09 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES FIRMINO 013.206.692-04 0010443-56.2019.827.2737 R$ 143,82 

FUNDACAO EDUCACIONAL DO BICO DO 
PAPAGAIO 

07.060.449/0001-94 0035718-31.2019.827.2729 R$ 365,00 

GILBERTO BORGES VIANA 269.968.712-04 0009950-45.2015.827.2729 R$ 198,66 

GILVAN SANTOS DA SILVA 030.055.041-31 0009437-77.2020.827.2737 R$ 86,40 

ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 07.256.532/0001-33 5007718-14.2011.827.2729 R$ 198,53 

J C SILVA 04.941.146/0001-92 5000239-30.2007.827.2722 R$ 29,64 

JACKSON PINHEIRO DE SOUSA 031.719.151-97 0007027-70.2020.827.2729 R$ 343,82 

JANIO ESPINDULA GOMES 792.226.411-91 0012359-29.2016.827.2706 R$ 277,55 

JARDELINA PINHEIRO DE ALMEIDA 607.311.761-20 0034883-19.2014.827.2729 R$ 17,32 

JATOBA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

02.787.216/0001-74 5002288-52.2009.827.2729 R$ 256,57 

JONATAN PABLO DE SOUZA 015.764.971-78 0005522-39.2018.827.2721 R$ 53,39 

JOSE ADRIANO DA SILVA 035.196.851-24 0005128-13.2020.827.2737 R$ 179,87 

JOSE AIRTON RIBEIRO SOARES FILHO 291.734.181-53 5000980-83.2011.827.2737 R$ 19,32 

JOSE BATISTA DE OLIVEIRA 485.320.701-59 0022213-75.2016.827.2729 R$ 173,09 

JOSE MAURO ALVES DA COSTA 527.535.301-49 0046374-13.2020.827.2729 R$ 2.363,88 

JOSINEY CASSIMIRO DA SILVA 992.282.541-49 5017608-75.2013.827.2706 R$ 649,01 

JUVERCINO GOMES DE OLIVEIRA 484.901.991-91 0005148-96.2018.827.2729 R$ 43,82 

KIZZY DE MORAIS 060.800.314-00 0026677-16.2014.827.2729 R$ 209,05 

KLERYSON SARAIVA FREITAS 825.306.101-34 0003948-25.2016.827.2729 R$ 687,47 
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LAZARA AMBROSINA DA CUNHA 799.103.601-44 0010504-73.2020.827.2706 R$ 240,51 

LEONARDO DA COSTA CUNHA 053.294.337-62 0034528-62.2021.827.2729 R$ 2.127,64 

LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 429.925.596-87 0024236-58.2019.827.2706 R$ 188,04 

LUSTOSA CORRETAGEM NO ALUGUEL DE 
IMOVEIS LTDA 

09.634.025/0001-11 0038275-59.2017.827.2729 R$ 1.237,63 

MARIA EUNICE VITA DA SILVA 887.156.631-91 0010289-04.2015.827.2729 R$ 252,22 

MARIA IRIS DE SOUSA 869.742.381-34 0002711-48.2019.827.2729 R$ 163,27 

MARIA SILVA DOS SANTOS 01.768.114/0001-49 5019939-58.2013.827.2729 R$ 212,95 

MARISA DE SOUSA ARAUJO SILVA 258.517.641-04 0003570-74.2018.827.2737 R$ 188,83 

MAXIMA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 22.418.700/0001-33 0043357-08.2016.827.2729 R$ 139,44 

MEDICAL BRAZIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

09.423.516/0001-13 0003825-57.2020.827.2706 R$ 41,32 

NELSON SATO 398.220.521-20 0007792-17.2015.827.2729 R$ 229,89 

NEYLON RODRIGO DE SOUZA AMORIM LTDA 28.647.987/0001-50 0017678-36.2020.827.2706 R$ 134,62 

NORTE SUL CLUB DE BENEFICIOS 22.727.252/0001-50 0019296-15.2018.827.2729 R$ 33,32 

OLAVO MARTINS FERREIRA 007.783.681-22 5018038-27.2013.827.2706 R$ 284,03 

OLIVEIRA & COELHO LTDA 38.133.211/0001-75 5000273-32.2007.827.2713 R$ 263,83 

OSVALDO PEREIRA SILVA 157.272.972-49 0004269-60.2016.827.2729 R$ 188,59 

PAMYLLO RICARDO DE OLIVEIRA SOUTO 045.367.401-12 0000863-47.2019.827.2722 R$ 108,02 

PAULO SOARES DE MACEDO 755.748.708-78 5003159-19.2008.827.2729 R$ 156,36 

PEDRA FERREIRA GLORIA 252.239.762-15 0008695-52.2020.827.2737 R$ 149,96 

RABELO ROCHA CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
LTDA 

17.350.555/0001-66 0011233-40.2019.827.2737 R$ 174,50 

RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO 336.528.211-49 0012359-29.2016.827.2706 R$ 277,55 

RAIMUNDO NONATO DA COSTA 253.898.823-34 0002313-43.2015.827.2729 R$ 59,82 

REGINA EVANGELISTA COSTA 005.711.811-63 0000836-25.2019.827.2735 R$ 389,00 

REGINALDO MARTINS RODRIGUES 319.087.801-34 0000652-76.2016.827.2702 R$ 11.874,57 

RUBENILSON OLIVEIRA 926.156.353-87 0009158-33.2016.827.2737 R$ 177,04 

SILAS MAGALHAES PINHEIRO BORGES 977.087.041-20 0035566-85.2016.827.2729 R$ 167,75 

SILVANEY RABELO DA ROCHA 003.395.281-76 0011233-40.2019.827.2737 R$ 174,50 

TRAJANO PEREIRA NETO 507.992.901-49 0028522-83.2014.827.2729 R$ 97,75 

VALDIVINO FERREIRA COIMBRA FILHO 700.204.411-77 0001293-87.2019.827.2725 R$ 832,17 

WF COMERCIO DE PECAS DE VEICULO 
AUTOMOTOR LTDA 

06.006.410/0001-26 5000940-33.2008.827.2729 R$ 266,02 

 

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 
  

ADELAIDE FRANCISCO RODRIGUES 618.712.141-49 0006519-37.2019.827.2737 R$ 131,92 

ADELINO RODRIGUES SOARES 424.467.162-53 0029861-04.2019.827.2729 R$ 116,14 

ADENILSON CARDOSO MONTALVAO  010.995.341-00 0005140-28.2017.827.2706 R$ 6.645,80 

ADRIANO CORAIOLA 011.850.341-37 0016554-51.2017.827.2729 R$ 348,74 

ALEXSON PEREIRA DE ALMEIDA 038.933.521-55 0009922-77.2020.827.2737 R$ 172,04 

ALGENIR ILEU FERRAZZA 218.773.780-20 0002588-22.2020.827.2727 R$ 4.391,45 

ANDREIA DE SOUSA REIS  027.756.931-13 0003289-16.2020.827.2716 R$ 128,40 

ANTONIO CARLOS SOUZA E SOUZA 054.332.461-32 0011326-66.2020.827.2737 R$ 267,82 
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ANTONIO DA SILVA VICENTE 088.467.662-53 0005430-03.2019.827.2729 R$ 167,86 

B. S. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 03.214.166/0001-07 0025582-43.2017.827.2729 R$ 25,00 

BANCO ABN AMRO REAL S.A. 33.066.408/0489-08 5008970-87.2012.827.2706 R$ 1.233,21 

BANCO RCI BRASIL S.A 62.307.848/0001-15 0018684-44.2021.827.2706 R$ 14,32 

BOKAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  36.990.711/0001-06 5000177-13.2000.827.2729 R$ 65,82 

BRENDA MICHELLE BERNARDES COSTA SILVA 854.215.101-15 0008869-03.2016.827.2737 R$ 63,51 

CESAR MENDES DE MELO ALCANFOR 260.942.661-53 0009895-65.2018.827.2737 R$ 148,58 

CICERA GOMES DA MOTA 824.635.061-72 0005140-28.2017.827.2706 R$ 6.645,80 

CLISEUDA DA SILVA 039.268.234-61 0003721-30.2019.827.2729 R$ 135,53 

CONSTRUTORA PADRE LUSO LTDA 37.378.585/0001-98 5000189-94.2008.827.2713 R$ 3.300,44 

DAISY NOGUEIRA PINHEIRO 715.528.551-04 0001763-87.2016.827.2737 R$ 180,38 

DEUSIVAN FERNANDES LIMA 836.648.151-49 0035712-24.2019.827.2729 R$ 152,51 

E. VARGAS JUNIOR - ORNELLA DECOR 08.475.368/0001-18 0017437-61.2018.827.2729 R$ 22,32 

EDSON MACHADO DE MELO LIMA 043.448.721-00 0001846-05.2021.827.2713 R$ 16,32 

EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS 992.273.121-53 0007033-64.2021.827.2722 R$ 14,38 

ELISEU FABRICIO DA SILVA CHAGAS 042.242.661-05 0000897-24.2015.827.2702 R$ 479,03 

EMIVAL PEREIRA ROCHA 557.282.781-91 0026977-02.2019.827.2729 R$ 30,10 

ESER BARBOSA DE SOUZA  134.383.441-49 0000904-42.2014.827.2737 R$ 141,14 

ESLEY BATISTA DA COSTA 014.490.511-62 0008996-38.2016.827.2737 R$ 160,82 

EULANGIA MONTEIRO DA SILVA 008.682.671-98 0016455-73.2015.827.2722 R$ 143,23 

EVA RODRIGUES NOLETO 775.852.911-91 0016586-48.2015.827.2722 R$ 173,27 

EVANI OLIVEIRA DA SILVA 901.625.601-68 0003053-54.2017.827.2721 R$ 31,82 

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA XAVIER 955.073.451-04 0017512-29.2015.827.2722 R$ 173,70 

GILDO MARTINS VASCONCELOS 389.079.171-91 0038330-44.2016.827.2729 R$ 778,55 

HENRIQUE ALENCAR JURIS DE VARGAS 500.242.990-49 0002593-48.2018.827.2716 R$ 21,66 

ILDEVAN FRANCA DE ARAUJO 406.905.041-87 0014981-67.2015.827.2722 R$ 165,70 

INSTITUTO TOCANTINENSE DE EXAMES 
LABORATORIAIS LTDA 

03.556.012/0001-95 0011158-85.2015.827.2722 R$ 2.841,74 

JAIR VENCESLAU LIMA  426.875.941-72 5000006-82.2007.827.2738 R$ 121,82 

JOAO NETO PEREIRA VIANA 476.368.661-53 0005103-58.2019.827.2729 R$ 333,79 

JOAO PAZ NETO 128.341.734-00 5000024-96.2003.827.2721 R$ 708,12 

JOAO SERGIO NAVES 315.281.391-00 0019619-94.2015.827.2706 R$ 132,82 

JOAQUIM RODRIGUES DE ARAUJO 626.546.831-68 0004479-66.2020.827.2731 R$ 358,16 

 JONES OLIVAR TOBIAS NETO 155.757.991-15 0002572-57.2018.827.2721 R$ 31,32 

JOSE SANTANA DOS SANTOS 198.944.141-68 0007622-72.2019.827.2707 R$ 411,75 

JOSEFA ROSA DA SILVA 002.067.581-03 0000476-83.2019.827.2705 R$ 177,07 

JOVENISIA ALENCAR COSTA BONFIN 576.736.241-68 0000771-19.2021.827.2716 R$ 115,50 

JULIANO DE ALMEIDA MENDES  830.184.681-04 0007172-91.2018.827.2731 R$ 21,32 

LEITO JOSE DE ALMEIDA 626.654.641-87 0003091-76.2021.827.2737 R$ 131,72 

LEONANE JOSE DE MENDONCA 283.596.311-15 0007695-90.2015.827.2737 R$ 225,88 

LEONARDO CHIMELLO LAINETTI 162.150.478-64 5004954-42.2012.827.2722 R$ 87,14 

LOPES E OLIVEIRA LTDA 10.266.025/0001-95 5000021-80.2013.827.2725 R$ 1.516,71 

LOURIVALTO BELCHIOR SEVERINO 434.930.411-87 5003616-51.2013.827.2737 R$ 122,32 

M. R. SANTIAGO JOALHERIA 05.859.976/0001-38 5001198-09.2009.827.2729 R$ 274,52 

MANARA COMERCIO DE MOTOS LTDA 09.293.749/0001-49 0010570-47.2021.827.2729 R$ 15,32 

MANOEL BISPO DE SOUSA 121.065.421-00 0003760-03.2014.827.2729 R$ 135,82 

MARCIA BARBOSA CASTRO DE CARVALHO 560.785.101-00 0004206-35.2016.827.2729 R$ 785,93 

MARIA DA NATIVIDADE PERES PIMENTEL 131.992.261-91 0005060-84.2015.827.2722 R$ 156,16 

MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES 014.397.091-73 0008109-49.2019.827.2737 R$ 152,82 

MARIA ZITA AMARAL DE MELO 399.211.232-20 0041307-09.2016.827.2729 R$ 682,98 

MARICELIA BATISTA EVANGELISTA 029.929.151-06 0007846-80.2020.827.2737 R$ 135,29 

MARLOVA ADRIANA RIBEIRO FERRAZZA 574.382.500-91 0002588-22.2020.827.2727 R$ 4.391,45 
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MAYRA NICOLAU DE FREITAS  05.342.136/0001-01 0003339-76.2015.827.2729 R$ 220,57 

MJ SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 15.270.534/0001-05 0002290-13.2017.827.2702 R$ 47,41 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000471-06.2015.827.2704 R$ 298,42 

NATHALIA RODRIGUES E SOUSA ANTUNES 003.284.171-06 0007286-23.2019.827.2722 R$ 151,74 

NAVARRO & CAMPELO LTDA 07.537.423/0001-94 5001259-94.2013.827.2706 R$ 43,82 

NEISON MATOS DE AMORIM 604.880.181-53 0011552-08.2019.827.2737 R$ 409,20 

NEUZA MARIA DE FARIA VALADARES  245.206.081-04 0030409-92.2020.827.2729 R$ 35,32 

NILDO PRATTI VIEIRA 013.453.971-00 5000210-31.2012.827.2713 R$ 1.222,16 

NILVANETE PAIVA PINTO 884.428.291-72 0000763-78.2021.827.2704 R$ 37,64 

NILZA DA SILVA CARVALHO 000.321.641-14 0001187-19.2019.827.2728 R$ 528,28 

NORTEC TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 36.837.565/0001-75 5033784-94.2012.827.2729 R$ 2.417,45 

NOURIVAL BATISTA FERREIRA 084.746.561-68 5002077-85.2009.827.2706 R$ 405,65 

PEDRO BORGES MARTINS 040.235.101-06 0005222-67.2019.827.2713 R$ 51,32 

PEDRO PAULO MARTINS LUSTOSA 725.085.741-04 0014462-32.2019.827.2729 R$ 475,91 

PIMEX EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E 
PARTICIPACOES LTDA 

02.846.631/0002-32 5035394-63.2013.827.2729 R$ 197,10 

RENAN INOCENTE JEREMIAS 21.522.408/0001-01 0033183-66.2018.827.2729 R$ 157,06 

RONALDO PINTO BARROS 586.046.001-59 5035126-43.2012.827.2729 R$ 147,95 

ROSILENE DE BRITO 041.761.781-08 0008203-31.2018.827.2737 R$ 283,73 

SEBASTIAO EXPEDITO BELEM ALCANTARA 247.806.002-78 0000763-78.2021.827.2704 R$ 37,64 

SERGIO REIS DIAS DA COSTA 797.594.911-68 0000721-19.2018.827.2709 R$ 110,46 

SIMONE TEREZINHA BILHA TOMASELLA 864.448.089-87 0002020-58.2020.827.2742 R$ 50,14 

SOPHIA BILHA TOMASELLA 713.992.491-00 0002020-58.2020.827.2742 R$ 50,14 

TECNORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 01.773.811/0001-98 5002077-85.2009.827.2706 R$ 405,65 

TEREZINHA PEREIRA GOMES 589.282.781-04 0010060-15.2018.827.2737 R$ 139,13 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE 
E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA 
JUDICIAL) 

01.409.581/0001-82 0026708-94.2018.827.2729 R$ 957,86 

VARTO VICENTE DA SILVA 644.851.611-53 0029719-34.2018.827.2729 R$ 183,65 

WILTON LUIZ VINHAL 533.994.391-72 0000799-75.2021.827.2719 R$ 241,92 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 11.669.325/0001-88 0000765-90.2017.827.2703 R$ 249,88 

ZRC COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS 
LTDA 

14.984.780/0001-66 0004174-15.2020.827.2721 R$ 217,68 

 

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 
  

A R VIEIRA 00.409.678/0001-22 0003819-65.2021.827.2722 R$ 2.338,30 

ADALBERTO LEITE BARBOSA 013.979.578-24 5000130-96.2010.827.2726 R$ 301,22 

ALEXANDRE LUSTOSA NETO 030.986.481-04 5008451-77.2011.827.2729 R$ 276,91 

ANA LUCIA DO NASCIMENTO DIAS 614.203.281-15 0007998-31.2020.827.2737 R$ 138,64 

ANDREA CRISTINA DOS SANTOS GOMES 012.650.021-50 0043424-65.2019.827.2729 R$ 395,21 

ANTONIO JOAQUIM MARTINS FILHO 413.971.261-91 0008289-54.2017.827.2731 R$ 168,82 

ARMELINDO MUNARETTO JUNIOR 793.981.621-72 0020939-09.2020.827.2706 R$ 45,64 

BANCO PAN S.A. 59.285.411/0001-13 0004279-68.2020.827.2728 R$ 322,48 
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BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 5000057-89.2013.827.2736 R$ 38,82 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA. 

52.568.821/0001-22 0013191-28.2017.827.2706 R$ 320,25 

C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 33.059.908/0001-20 5000239-81.2012.827.2713 R$ 88,32 

CARLOS HENRIQUE TERRA SIQUEIRA 349.955.441-00 0002197-12.2020.827.2713 R$ 1.280,58 

CESAR RODRIGO OLIVEIRA SOUSA 048.810.901-94 5000142-34.2010.827.2719 R$ 417,46 

CLAUDIO GOMES DE ASSIS 389.040.391-34 5006772-47.2013.827.2737 R$ 224,20 

CLEUDIMAR BORGES DA SILVA 006.364.331-61 5000130-96.2010.827.2726 R$ 301,22 

CLEUDIMIR BORGES DA SILVA 942.681.851-00 5000130-96.2010.827.2726 R$ 301,22 

CLEVIS GUIMARAES CUNHA 066.629.561-12 0004173-46.2018.827.2706 R$ 305,82 

DANIEL CESAR FERREIRA SOARES 077.891.921-83 0000335-75.2021.827.2711 R$ 29,64 

DANIELLA BORGES DO NASCIMENTO 933.533.161-91 0034953-36.2014.827.2729 R$ 177,97 

DONIZETE LEONEL DE ANDRADE 300.608.851-49 0008329-47.2019.827.2737 R$ 131,00 

EVANILDE PEREIRA AMARAL 023.562.371-78 0003927-54.2018.827.2737 R$ 215,23 

FELIPE PECINATTO DALTRO 329.557.698-00 0023942-69.2020.827.2706 R$ 182,60 

FERNANDA CARDOSO MARACAIPE 945.019.471-87 0003671-54.2021.827.2722 R$ 18,68 

FLAVIO ALVES DOS SANTOS 040.925.271-95 0010965-94.2020.827.2722 R$ 14,32 

FOCO AGRONEGOCIOS S/A 17.166.865/0001-25 0003783-60.2020.827.2721 R$ 30,82 

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA 150.712.273-04 0000876-75.2017.827.2735 R$ 379,59 

FRANK ABREU FARIAS LEAL 932.219.671-87 0001194-59.2019.827.2712 R$ 39,32 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I 

09.263.012/0001-83 0007157-46.2014.827.2737 R$ 218,07 

GEUSON DOS SANTOS SOUSA 058.125.541-02 0005582-17.2020.827.2729 R$ 511,56 

GUSTAVO SEIMETZ 005.606.669-42 0007172-39.2019.827.2737 R$ 169,62 

HILDA DA FONSECA SANTOS 129.098.231-72 0002181-45.2021.827.2706 R$ 66,32 

HILDA SOUSA DE OLIVEIRA 003.459.041-25 0006217-98.2019.827.2707 R$ 727,98 

ISABEL CRISTINA ROCHA DA SILVA BARBOSA 074.286.558-46 5000130-96.2010.827.2726 R$ 301,22 

J SAMPAIO ALEXANDRE 01.330.157/0001-48 5001407-75.2009.827.2729 R$ 261,52 

JOAO ANTONIO SARTORI 020.710.328-37 5000036-81.2001.827.2721 R$ 1.110,74 

JOAO DUE DE ASSUNCAO COELHO 059.129.031-68 0004344-45.2019.827.2713 R$ 19,32 

JOAO PAULO MIRANDA DA SILVA 064.949.711-21 0000309-07.2021.827.2702 R$ 144,96 

JOAO PEREIRA BARROS 165.142.971-53 0002316-95.2015.827.2729 R$ 214,56 

JOAO VICTOR COELHO NASCIMENTO 054.270.501-08 0004901-95.2020.827.2713 R$ 370,89 

JOSE DE OLIVEIRA SANTOS 413.460.841-49 0003600-41.2020.827.2737 R$ 181,94 

JOSE DE SOUZA MARTINS 014.382.151-26 0000494-95.2015.827.2721 R$ 195,71 

JOSE LUIZ NERES BEZERRA 485.433.651-04 0008249-20.2018.827.2737 R$ 173,13 

JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO 642.730.591-34 0007606-28.2019.827.2737 R$ 145,50 

LEANDRO DA PAIXAO FONSECA 703.364.581-34 0002215-19.2019.827.2729 R$ 147,06 

LOURIVAL DA SILVA JARDIM 336.519.731-15 5000083-90.2007.827.2706 R$ 6.613,06 

LUIZ A. M. FREIRE DE CARVALHO 06.033.836/0001-79 0000353-82.2015.827.2719 R$ 175,28 

MANOEL BANDEIRA SANTOS 792.746.761-15 0009977-96.2018.827.2737 R$ 165,72 

MARCIO ALBERTO DA COSTA VALE 853.530.351-00 0015232-25.2019.827.2729 R$ 151,37 

MARCIO LUIZ DA SILVA 526.448.801-06 5001002-53.2010.827.2713 R$ 4.473,66 

MARCOS DE ALMEIDA SILVA 028.954.861-66 0040922-27.2017.827.2729 R$ 17,32 

MARCOS JOSE PEREIRA 413.825.441-20 0005136-11.2015.827.2722 R$ 204,73 

MARIA DA CRUZ RODRIGUES 450.390.111-72 5000083-90.2007.827.2706 R$ 6.613,06 

MARIA DIVINA ALVES DOS SANTOS 005.904.591-47 0034184-28.2014.827.2729 R$ 203,92 

MARIA DO BONFIM DIAS DOS REIS 955.965.001-78 5000130-96.2010.827.2726 R$ 301,22 

MARIA LUISA DE SOUSA PEREIRA 977.314.801-78 0023207-74.2014.827.2729 R$ 218,91 

MARIA SOCORRO CANDIDO DE OLIVEIRA 502.517.913-00 0014427-93.2019.827.2722 R$ 133,86 

MASCARENHAS E BARROS LTDA 14.007.559/0001-58 0000061-36.2021.827.2736 R$ 16,32 

MASCARENHAS E BARROS LTDA 14.007.559/0001-58 0000004-86.2019.827.2736 R$ 9.877,18 
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MODA RIO ARTIGO DO VESTUARIO LIMITADA 26.961.409/0001-68 5000083-90.2007.827.2706 R$ 6.613,06 

NALDSON RAMOS DA COSTA JUNIOR 893.324.661-49 0008195-83.2020.827.2737 R$ 173,50 

NILVA PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES 626.530.081-49 0010634-67.2020.827.2737 R$ 125,50 

ONICE CARDOSO GONCALVES LIMA 825.665.931-91 0007423-57.2019.827.2737 R$ 156,40 

OSVALDO SOARES DA COSTA 845.935.398-20 0007508-30.2015.827.2722 R$ 178,93 

PAULO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS 944.366.301-53 0004160-21.2021.827.2713 R$ 13,32 

PAULO PEREIRA OLIVEIRA 247.317.221-87 0001155-79.2016.827.2708 R$ 483,02 

PRISMA CENTRO EDUCACIONAL DO 
TOCANTINS LTDA 

10.903.050/0001-32 0005627-06.2019.827.2713 R$ 897,23 

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 054.189.001-88 0043332-87.2019.827.2729 R$ 325,73 

RAIMUNDO ALVES MONTEIRO 180.193.151-87 0005903-55.2019.827.2707 R$ 726,15 

RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO 299.647.841-04 0029394-59.2018.827.2729 R$ 207,89 

RONEIDES CORREIA CRUZ 612.655.941-04 0010366-63.2017.827.2722 R$ 3.549,81 

RONILTON OLIVEIRA DA SILVA 029.640.671-63 0010538-97.2020.827.2722 R$ 150,50 

ROSENDO TRANQUEIRA DA LUZ 476.364.591-91 0002939-52.2021.827.2729 R$ 591,79 

S. H. DA SILVA & CIA LTDA 02.017.811/0001-20 5000023-49.2010.827.2727 R$ 798,23 

SABEMI SEGURADORA SA 87.163.234/0001-38 0016949-44.2019.827.2706 R$ 684,01 

SALEM GUIBIA VIEIRA SOARES 020.657.911-01 0011108-83.2020.827.2722 R$ 211,85 

SILVA & MENDONCA LTDA 03.062.731/0001-50 5000039-37.2008.827.2706 R$ 301,28 

SIMONE GONCALVES CLARO SILVA 625.270.881-04 0025073-50.2018.827.2706 R$ 156,47 

SONIA MARIA MARTINS BRINGEL DIAS 269.675.101-34 0032897-30.2014.827.2729 R$ 273,71 

SS OLIVEIRA AUTO PECAS EIRELI 26.552.773/0001-74 0001480-86.2019.827.2728 R$ 182,86 

SUZANNE OLIVEIRA SOUSA 036.270.811-88 5000142-34.2010.827.2719 R$ 417,46 

TATIANA NUNES CARDOSO 243.329.761-34 5033639-38.2012.827.2729 R$ 4.094,18 

TOCANTINS NORTE COMERCIO DE MAQUINAS 
AGRICOLAS LTDA 

08.263.688/0001-04 5000264-07.2011.827.2721 R$ 593,39 

VALTER ARAUJO RODRIGUES 067.426.531-91 5001266-09.2011.827.2722 R$ 287,67 

VICENTE PEREIRA DA SILVA 066.363.222-68 0030211-61.2019.827.2706 R$ 193,47 

WALTER LOPES CARDOSO 035.709.591-04 5033639-38.2012.827.2729 R$ 4.094,18 

WELIO BARBOSA MONTEIRO 031.580.921-31 0010775-86.2020.827.2737 R$ 152,36 

WESLEI CAMPOS DA SILVA 547.011.121-00 0002565-83.2018.827.2715 R$ 433,88 

WILSON LOPES 242.156.431-04 0014026-31.2018.827.2722 R$ 81,82 

 

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 
  

A ROCHA DA SILVA EIRELI 33.561.291/0001-46 5000030-93.2004.827.2713 R$ 101.088,16 

ACARY BARBOSA JUNIOR 024.401.618-61 0002613-72.2019.827.2726 R$ 336,19 

AILON DE JESUS RODRIGUES DA SILVA 600.010.701-34 0039292-04.2015.827.2729 R$ 401,53 

ALCIDES FERREIRA LEAL NETO 037.393.974-46 0011561-23.2021.827.2729 R$ 363,17 

ALDENOURA PEREIRA DOS SANTOS 001.007.001-01 5002542-14.2012.827.2731 R$ 1.088,92 

ALEX RODRIGUES DE ABREU 810.664.143-00 5030207-74.2013.827.2729 R$ 249,28 

AMANDA DA ROCHA FONSECA 051.826.068-26 0025933-21.2014.827.2729 R$ 323,37 

ANA CAROLINA MORAIS DE OLIVEIRA 699.046.261-20 0030588-02.2015.827.2729 R$ 185,73 

ANTENOR BISON 123.618.876-49 0035563-96.2017.827.2729 R$ 1.586,00 
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ANTONIO SANTOS DA SILVA 459.705.802-87 0035470-41.2014.827.2729 R$ 229,47 

AQUARIUM SHOP REINO ANIMAL LTDA 06.056.688/0001-08 0009959-41.2014.827.2729 R$ 279,24 

B&F TELECOMUNICACOES LTDA 04.906.728/0013-71 0007145-17.2018.827.2729 R$ 50,82 

BELEZA PURA COSMETICOS LTDA 05.533.770/0001-13 5002305-54.2010.827.2729 R$ 237,37 

CANGURU INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 00.145.126/0001-54 5000424-23.2002.827.2729 R$ 417,20 

CARLOS ALBERTO SANTOS SOARES 364.111.831-04 0011625-64.2015.827.2722 R$ 51,32 

CHARLESTON MAYER MEIRELES 03.158.563/0001-09 5002442-70.2009.827.2729 R$ 279,41 

CICERO RIBEIRO DOS SANTOS 935.716.901-68 0004003-19.2019.827.2713 R$ 25,32 

CLAUDIONOR DE SOUZA 001.696.208-75 0012530-19.2018.827.2737 R$ 169,82 

CLEITON CERQUEIRA CARVALHO 024.898.421-70 0003138-89.2016.827.2716 R$ 96,32 

CRISTIAN HENRIQUE HERTER HUTHER 042.933.081-21 0004557-92.2017.827.2722 R$ 153,78 

CURUA COMERCIO ATACADISTA DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 

05.518.002/0001-90 5018999-93.2013.827.2729 R$ 270,04 

DARCY AIRES CARDOSO 010.218.391-08 5002755-04.2013.827.2725 R$ 70,14 

DONATO G. BOTELHO 04.099.352/0001-05 5000854-42.2010.827.2713 R$ 1.139,60 

DONATO GOMES BOTELHO 235.141.321-00 5000854-42.2010.827.2713 R$ 1.139,60 

DORACI RODRIGUES DE OLIVEIRA MESQUITA 527.628.231-53 0016743-29.2017.827.2729 R$ 159,06 

EDSON CARLOS DOS SANTOS SILVA 803.586.164-68 0042260-70.2016.827.2729 R$ 154,92 

EDUARDO SILVA NOGUEIRA 517.308.201-15 0009631-93.2018.827.2722 R$ 26,96 

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA 769.906.561-15 0021281-93.2015.827.2706 R$ 154,87 

FATIMA APARECIDA PINAFFO SILVESTRE 026.164.509-92 0003491-77.2017.827.2722 R$ 85,78 

FERNANDO JOSE GONCALVES 280.078.320-68 0010316-46.2021.827.2706 R$ 438,98 

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 068.115.981-23 0029485-91.2014.827.2729 R$ 406,54 

FRANCISCO BEZERRA NETO 071.126.101-68 5002542-14.2012.827.2731 R$ 1.088,92 

FRANCISCO DE SOUZA 646.383.673-72 5001506-89.2002.827.2729 R$ 467,91 

GERALDO ALVES DA SILVA 135.025.141-00 0039732-92.2018.827.2729 R$ 146,25 

GERCILIO GOMES DO NASCIMENTO 290.287.871-00 0013238-98.2015.827.2729 R$ 269,81 

HADENIZIO MARQUES DA SILVA 389.093.671-72 5029863-93.2013.827.2729 R$ 251,78 

IRACY PEREIRA PEIXOTO 043.447.071-68 0031966-56.2016.827.2729 R$ 171,39 

JEAN GUSTAVO SOUZA GUALBERTO 028.863.881-65 0000230-98.2021.827.2711 R$ 118,78 

JENESI AUGUSTA DA COSTA 440.309.911-49 5009452-97.2011.827.2729 R$ 223,99 

JOANA VERISSIMO DE SOUZA 122.240.651-91 0000253-39.2016.827.2737 R$ 199,47 

JOAO DE SOUZA ARAUJO 028.136.113-44 0024507-37.2015.827.2729 R$ 171,74 

JOAO LINDOLFO HUTHER 026.829.391-04 0004557-92.2017.827.2722 R$ 153,78 

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 661.359.829-15 0003491-77.2017.827.2722 R$ 85,78 

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 596.057.408-00 0000108-41.2015.827.2729 R$ 293,57 

JOSE DE RIBAMAR CASABONE BATISTA 759.930.661-72 0003601-26.2020.827.2737 R$ 158,94 

JOSE MARTINS DE SOUSA 764.359.891-68 0000278-71.2018.827.2708 R$ 86,46 

JOSE OSMAR SILVESTRE 724.886.629-68 0003491-77.2017.827.2722 R$ 85,78 

JOYCE MARA DE SOUZA SANTOS 690.779.401-20 0021836-41.2015.827.2729 R$ 53,66 

JULIO CESAR RIBEIRO HENKE 044.997.461-83 0009959-41.2014.827.2729 R$ 279,24 

LINCON RODRIGO HENKE 882.798.711-87 0009959-41.2014.827.2729 R$ 279,24 

LINDOMAR MARIA DA SILVA 956.341.181-15 0007672-42.2018.827.2737 R$ 191,63 

LOTEAMENTO LAGO SUL LTDA 11.047.506/0001-72 0007937-45.2015.827.2706 R$ 232,19 

LUCIENE CORDEIRO DA ROCHA 340.902.742-49 0009225-90.2019.827.2737 R$ 151,26 

MANOEL EVERTON ANTONIO DA SILVA 628.838.871-87 0028167-73.2014.827.2729 R$ 220,24 

MARCOS PERPETUO BATISTA PINTO 121.725.308-40 0005158-48.2020.827.2737 R$ 161,68 

MARIA DE FATIMA DA CUNHA SATURNINO 
GOMES 

315.590.181-00 0013238-98.2015.827.2729 R$ 269,81 

MARIA DOS MILAGRES DO NASCIMENTO 617.693.391-91 0005795-96.2015.827.2729 R$ 169,24 

MARWAN ELIAS YOUSSEF 344.507.503-49 0039771-26.2017.827.2729 R$ 18.104,14 

MARWAN ELIAS YOUSSEF JUNIOR 730.290.921-00 0039771-26.2017.827.2729 R$ 18.104,14 
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MEIRE APARECIDA SILVESTRE DA SILVA 911.826.979-68 0003491-77.2017.827.2722 R$ 85,78 

MUNICIPIO DE CARMOLANDIA 25.063.868/0001-61 0022221-87.2017.827.2706 R$ 165,56 

MURILLO DA CRUZ LOBO 013.686.811-82 0010398-87.2015.827.2706 R$ 80,82 

NAZARETH GUIMARAES FERREIRA MARTINS 574.851.271-87 0032372-48.2014.827.2729 R$ 187,83 

NIKI LAUDA DIAS DE SOUSA 574.575.062-68 0035247-83.2017.827.2729 R$ 175,74 

OSCAR JULIO HENKE JUNIOR 326.237.711-20 0009959-41.2014.827.2729 R$ 279,24 

OTONIEL DOS ANJOS DE SOUZA 066.590.202-68 0006884-44.2016.827.2722 R$ 198,92 

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS 063.722.211-36 0008948-11.2018.827.2737 R$ 172,13 

PEREIRA IND. REP. IMP. EXP. COM. DE PROD. 
ALIMENTICIOS LTDA 

04.626.431/0001-19 5001506-89.2002.827.2729 R$ 467,91 

PMW BRASIL LTDA 02.074.264/0001-15 0013238-98.2015.827.2729 R$ 269,81 

PSICOMED EXAMES PSICOLOGICOS E 
MEDICOS LTDA 

07.772.560/0001-03 5005065-10.2009.827.2729 R$ 82,50 

RECANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 

28.036.924/0001-67 0008025-38.2020.827.2729 R$ 1.474,45 

RENATO SILVA AGUIAR 949.373.031-04 0003957-32.2021.827.2722 R$ 35,32 

RUI MARTOS JUNIOR 419.922.728-83 0025253-26.2020.827.2729 R$ 419,65 

SAMILA KARINE BATISTA DE QUEIROZ 
FERREIRA 

853.642.151-72 0015876-36.2017.827.2729 R$ 173,61 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 00.280.273/0002-18 0007145-17.2018.827.2729 R$ 50,82 

SEBASTIAO ALVES JUNIOR 132.050.561-91 5000701-29.2008.827.2729 R$ 934,92 

SHEILA FERNANDA PEREIRA DA SILVA 712.366.351-91 0009875-74.2018.827.2737 R$ 169,46 

SILVIA FELIPE DE ARAUJO 243.468.371-15 0041476-59.2017.827.2729 R$ 356,26 

SILVIO REIS DA SILVEIRA 340.991.231-20 0034068-22.2014.827.2729 R$ 214,38 

TABOCA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA 04.818.445/0001-34 0021836-41.2015.827.2729 R$ 53,66 

TALISMAN RODRIGUES DA SILVA 087.403.211-34 5008882-14.2011.827.2729 R$ 232,00 

TARCISIO CARNEIRO RAMOS 946.003.841-72 0021836-41.2015.827.2729 R$ 53,66 

TEREZA FERREIRA DE SOUSA 391.471.501-49 0000278-71.2018.827.2708 R$ 86,46 

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 05.813.685/0003-70 0039771-26.2017.827.2729 R$ 18.104,14 

 V TAVARES 06.113.629/0001-24 5037408-20.2013.827.2729 R$ 220,85 

VILLAGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

01.059.097/0001-70 5008300-19.2013.827.2737 R$ 190,06 

W A DO NASCIMENTO 06.928.942/0001-10 0033081-15.2016.827.2729 R$ 182,85 

WEBER MAROCOLO DE OLIVEIRA 355.072.331-87 5035942-25.2012.827.2729 R$ 334,64 

 

 

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

Relatórios forenses 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TODOS JURIDICIONADOS. 
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível Nº 0000427-52.2022.8.27.2700/TO. REQUERENTE: ANTÔNIO 
AUGUSTO FORTES SIMÕES FRANCO; REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS. DECISÃO. Cuida-se de incidente de 
uniformização de jurisprudência apresentado por Antônio Augusto Fortes Simões Franco contra acórdão prolatado pela 2ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins que deu provimento ao recurso inominado e reformou a 
sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Estado do Tocantins ao pagamento do valor de R$ 35.043,27 
reais, a título de retroativo da diferença remuneratória de progressão implementada tardiamente na folha de pagamento. Em 
suas razões, e depois de discorrer sobre o cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência, o requerente aduz, em 
apertada síntese, existir divergência entre a 1ª e 2ª Turma Recursal do Estado do Tocantins, e até mesmo entre os seus 
membros, quanto ao direito de receber o retroativo de progressão funcional implementada de forma tardia à data regular. Para 
tanto, argumenta, em apertada síntese, que, enquanto a 2ª Turma Recursal rejeita o pagamento do retroativo de progressão 
encontra óbice na Lei Estadual n. 3.462/2019, oriunda da conversão da Medida Provisória n. 2/2019, e na Medida Provisória n. 
8/2021, por entender de que as referidas normativas estabelecem parâmetros ao exercício desses direitos com responsabilidade 
fiscal, a 1ª Turma Recursal, divergentemente, entende que não há empecilho e o direito ao pagamento do retroativo mostra-se 
devido, eis que foi adquirido antes da promulgação daquelas normas. Acrescenta, ademais, que, em que pese à posição da 2ª 
Turma Recursal, deve-se prevalecer o entendimento firmado pela 1ª Turma Recursal, tendo em vista que a aplicação e 
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incidência da Lei Estadual n. 3462/2019 e da Medida Provisória n. 8/2021 nas ações visando a cobrança de retroativo de 
progressão implementada a destempo viola o postulado constitucional do direito adquirido, estampado no art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal, assim como não deve ser aplicado o RE 905.357/RR, tendo em vista que a discussão nele travada cingiu-
se à hipótese de concessão de revisão geral anual sem lei específica de iniciativa do Executivo, o que destoa complemente do 
caso tratado nos autos do processo originário. Postula, ao final, a admissão do incidente e, uma vez julgado o mérito pelo órgão 
colegiado competente, seja uniformizado o entendimento no sentido de que o servidor público tem direito ao recebimento do 
retroativo da diferença remuneratória de progressão funcional concedida e implementada tardiamente ou a destempo, mantendo-
se, dessa forma, a sentença de primeiro grau que deu procedência ao pedido. Recebidos os autos processuais do incidente, por 
determinação regimental, dei-lhe o regular prosseguimento, de acordo com o rito estabelecido pelo Regimento Interno das 
Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins. Em contrarrazões, o Estado do Tocantins defende, 
preliminarmente, a inadmissibilidade do incidente – pois o requerente busca em verdade o reexame fático-probatório –, a 
ausência de interesse processual – eis que com a edição da Medida Provisória n. 27, de 22/12/2021, que trouxe um cronograma 
de concessão de evoluções funcionais previstas e de amortização de saldos passivos, a tutela jurisdicional não se revela mais 
necessária e útil – e, em questão prejudicial, a imprescindibilidade de suspensão do feito com base no Tema 1.075 do STJ e a 
ocorrência de prescrição quinquenal das verbas pleiteadas depois dos cinco antes anteriores ao ajuizamento da demanda. No 
mérito propriamente dito, argumenta que, de acordo com o princípio da legalidade, a inexistência de prévia e suficiente dotação 
na lei orçamentária anual e a ausência de prévia e específica autorização da lei de diretrizes orçamentárias vincula o 
administrador e não confere ao servidor direito subjetivo à percepção dos efeitos financeiros de datas-bases e de progressões 
funcionais, incidindo, na hipótese versada, o entendimento firmado no RE 905.357/RR (Tema 864). Verbaliza, ainda, que, além 
de inexistir inadimplência, a demanda não comportaria procedência, porquanto o requerente não preencheu os requisitos para 
evoluir na carreira pública. Eventualmente, em caso de condenação, aduz que os valores devem ser quantificados na fase de 
liquidação de sentença. O Ministério Público estadual, por sua vez, absteve-se de lançar parecer sobre o mérito do incidente. É o 
relatório, decido. O incidente de uniformização tem por intuito único e exclusivo pacificar entendimento conflitante que possa 
existir entre o órgão colegiado da 1ª e 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins acerca da 
interpretação de questões envolvendo direito material (art. 54, § 1º, I, da do RITEJE/TO), ficando vedado à Turma de 
Uniformização, pela via extraordinária, desempenhar o papel de órgão revisor ou de reanálise o julgado. Ademais, o incidente 
deverá ser rejeitado quando a questão já tiver sido decidida pela Turma de Uniformização, não explicitar as circunstâncias que 
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não estiver acompanhado da prova da divergência, não se verificarem os 
pressupostos de admissibilidade próprios aos recursos ou, ainda, a controvérsia estiver para ser dirimida pelos tribunais superior 
em sede de demandas afetadas à sistemática dos repetitivos (art. 54, § 1º, I, da do RITEJE/TO). Dito isso, e analisando o caso 
concreto, entendo que o incidente de uniformização de jurisprudência apresentado comporta admissão, conforme 
fundamento a seguir. O requerente sustenta que as Turmas Recursais do Estado do Tocantins possuem entendimento 
conflitante sobre ser devido o retroativo de diferença remuneratória de progressão funcional que, já concedida, foi implementada 
tardiamente ou a destempo em seu contracheque, cuja argumentação central, em qualquer um daqueles órgãos, gravita em 
torno da aplicação (ou da não aplicação) da Lei Estadual n. 3.462/2019, oriunda da conversão da Medida Provisória n. 
2/2019, e, em consequência normativa, na Medida Provisória n. 8/2021. A discussão travada no incidente de uniformização 
da jurisprudência apresentado pelo requerente reside, portanto, em verificar, à luz do postulado constitucional do direito 
adquirido, se a Lei Estadual n. 3.462/2019, oriunda da conversão da Medida Provisória n. 2/2019, e a Medida Provisória n. 
8/2021 impedem o servidor público do Poder Executivo do Estado do Tocantins de receber o retroativo de sua progressão 
funcional que, a despeito de ter sido concedida administrativamente, ante a presença dos requisitos legais que o levou à 
respectiva habilitação, foi implementada tardiamente em seu contracheque. Impende destacar, ademais, que, embora se trate de 
progressão funcional de servidor público, a questão não encontra correlação direta e exauriente no REsp 1.878.849/TO 
(Tema 1.075), julgado em 24/2/2022, sob a sistemática dos recursos representativos da controvérsia, no qual se firmou a 
seguinte tese: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos 
legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com 
pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação 
legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. Pelo 
que se depreende do julgado, não se debateu a existência de direito adquirido pelo servidor ao retroativo de progressão funcional 
implementada em seu contracheque tardiamente, mas sim, diferentemente, se a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela superação 
dos limites orçamentários referentes aos gastos com pessoal, impedia a concessão de progressão funcional do servidor, quando 
atendidos todos os requisitos legais. A despeito de o voto do ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5) ter 
esclarecido alguns pontos nevrálgicos que até então não era pacífico, a exemplo de que a progressão não pode ser confundida 
com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, pois se dá mediante em 
decorrência da existência de lei prévia, não abrangeu o problemática em torno de saber se o servidor tem direito ao retroativo de 
progressão já concedida, mas que foi implementada tardiamente ou a destempo, sobretudo em decorrência de leis locais 
editadas pelo ente público com o fim de reorganizar as finanças públicas em razão de dificuldades orçamentárias. Há de se ver, 
de tudo quanto foi exposto, que a questão deduzida pela requerente é de extrema relevância e, pelo que se depreende de seus 
argumentos, não busca fazer da Turma de Uniformização uma extensão das vias recursais ordinárias, pretendendo, em verdade, 
pacificar o entendimento acerca de matéria envolvendo direito material que se mostra controvertida no âmbito das Turmas 
Recursais do Estado do Tocantins e, inclusive, entre os próprios julgadores de um mesmo órgão colegiado. Além do mais, pelo o 
que se pode ver em relação à prova da divergência, no RI n. 017932-37.2020.8.27.2729, da relatoria da juíza Luciana Costa 
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Aglantzakis, e RI n. 0029012-32.2019.8.27.2729, do juiz Nelson Coelho Filho, ambos da 1º Turma Recursal, houve o 
afastamento da Lei Estadual n. 3.462/2019, oriunda da conversão da Medida Provisória n. 2/2019, e da Medida Provisória n. 
8/2021 e, em respeito ao direito adquirido, o reconhecimento de que o servidor tem direito ao recebimento do retroativo de 
progressão que, já concedida administrativamente, foi implementada além do tempo previsto na lei própria de planos, cargos, 
carreira e remuneração da categoria. Esses precedentes, que demonstram um entendimento uníssono, destoa do entendimento 
firmado pela 2ª turma no processo de origem. Não obstante a isso, há salientar que, além de presentes todos os demais 
pressupostos de admissibilidade próprios dos recursos, a controvérsia não está a ser dirimida pelos tribunais superior em sede 
de demandas afetadas à sistemática dos repetitivos, de modo que não há obstáculo para a admissão deste incidente de 
uniformização. Por todo o exposto, ADMITO o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Defiro, de 
ofício, medida cautelar, em respeito ao princípio da segurança jurídica, e determino a suspensão de todas as ações de 
cobrança em trâmite perante os Juizados Especiais, desde que preparados para julgamento, e os que estão nas Turmas 
Recursais, sem condicionantes, nas quais se discuta o direito ao retroativo de progressão funcional que, já concedida, 
foi implementada tardiamente ou a destempo, submetendo ao colegiado para referendo (art. 54 do RITRJE/TO). Suspendo, 
igualmente, todos os incidentes de uniformização que, versando sobre a matéria em questão, estão em trâmite perante a 
Presidência desta Turma de Uniformização, até que sobrevenha decisão do colegiado (art. 58 do RITRJE/TO). Comunique-se, 
por ofício e meio eletrônico, a todos os juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins, assim 
como se publique na imprensa oficial (DJTO), para o conhecimento de todos os jurisdicionados. Determino o encaminhamento 
destes autos à Secretaria desta Turma de Uniformização, para distribuição, por sorteio, a um dos seis (6) membros da Turma 
de Uniformização, exceto o Presidente (artigos 54 e 57, §§ 1º e 2º, do RITRJE/TO) e que deverá ser julgado em até 30 (trinta) 
dias. Resolvida a divergência pela Turma de Uniformização, lavrar-se-á o acórdão pelo relator, e a interpretação ou tese a ser 
observada, será objeto de enunciado que comporá a Súmula da Jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados 
Especiais do Estado do Tocantins e será veiculada no Diário da Justiça Eletrônico, comunicando-se pelo meio eletrônico a todos 
os juízos do Estado do Tocantins, submetidos à jurisdição da Turma de Uniformização para cumprimento. Intimem-se. Cumpra-
se. Palmas, 16 de março de 2022. Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, Presidente. Eu, Glacyneide Borges Rocha, 
Secretaria/Diretor(a) da Turma de Uniformização, o digitei. 
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