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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
 
Autos n. 0022840-17.2017.8.27.2706 / Chave: 147641849117 – AÇÃO DE USUCAPIÃO 
AUTOR: VALDIRENE LIMA MESQUITA 
AUTOR: MARILENE LIMA DE MESQUITA 
AUTOR: MÁRCIA LIMA MESQUITA 
AUTOR: MANOEL NETO LIMA MESQUITA 
AUTOR: JOÃO PAULO DE LIMA MESQUITA 
AUTOR: JOÃO IVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
INTIMAÇÃO: FICA OS REQUERIDOS EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS INTIMADOS DO INTEIRO TEOR 
DO ATO ORDINATÓRIO DO EVENTO 225, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 
DO CPC. 
ATO ORDINATÓRIO DO EVENTO 225: INTIMAR a parte do agendamento da audiência de instrução no SIVAT - Sistema de 
Videoconferência e Audiências do Tocantins, para o dia 22/06/2022, às 15h00min, nos termos da decisão do evento 201, bem 
como do link da audiência: 
Título: USUCAPIÃO Nº 0022840-17.2017.8.27.2706/TO  AUTOR: VALDIRENE LIMA MESQUITA E OUTROS X EVENTUAIS 
PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
Tempo: 22/06/2022 15:00 ~ 22/06/2022 18:00 (UTC-03:00) 
ID: 63800 
Senha:   512210 
Descrição: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
Entrar na videoconferência: 
1) Diretamente pelo link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=nPUxd6q3utPI6AsNX1eSzA== 
OU 
2) Acesse e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login 
Araguaína/TO, data e horário na assinatura digital. 
Dayane B. Borges de Sousa 
 

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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N°. 0009963-11.2018.8.27.2706, chave 647981151818, requerido 
pela DEFENSORIA PÚBLICA em face de ALINE JALES DE SOUZA, INTIME-SE a executada ALINE JALES DE SOUZA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 066.307.701-02, filha de Raimundo Soares de Souza e Antonia Jales de Oliveira, estando em lugar 
incerto e não sabido, na forma do art. 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento dos honórarios de 
sucumbência devido a Defensoria Pública do estado do Tocantins, na importância de R$ 1.641,75 (um mil seiscentos e quarenta 
e um reais e setenta e cinco centavos), acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo de multa correspondente a 10% 
do valor devido, deverá ser efetuado na conta do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, que deverá ser 
depositados na Conta Corrente: 83.210-3 – Agência 3.615-3 – Banco do Brasil. Cientifique-a, ainda, de que o prazo de 
impugnação é de 15 (quinze) dias, fluindo a partir da expiração do prazo de pagamento voluntário. Fica a devedora advertida de 
que o não pagamento no prazo legal implicará, também, em acréscimo de honorários advocatícios fixados em 10% do valor 
executado. 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 0009963-11.2018.8.27.2706 e 
chave 647981151818 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. DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois 
mil e vinte e dois. Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
CITAÇÃO  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 Procedimento Comum Cível N°. 0002253-92.2019.8.27.2741 chave 573421656119, requerido por CAIO 
FERNANDO GOMES SOUSAem face de PATRICIA PESSOA LIMEIRA, sendo o presente para CITAR a parte requerida, Sra. 
PATRICIA PESSOA LIMEIRA, brasileira, portadora do Registro Geral nº 1.373.373 SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº. 070.750.031- 19,  estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de 
que, querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia 
e confissão.  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 0002253-92.2019.8.27.2741 chave 
573421656119 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. DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois 
mil e vinte e dois(16/05/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei. 
 

2ª vara cível 
Intimações aos advogados 

AUTOS: 0023514-53.2021.8.27.2706 
Ação: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM 
Requerente(s): ADA SITNA TRINDADE SILVA 
Advogado: ELIZETE DONATA ANDRADE GUIMARÃES ALMEIDA–OAB/MA 8864; MARTA ROSEIRA DE CASTRO MELO–
OAB/MA 9479 
Requerida: A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
Advogado: NÃO CONSTITUIDO 
Fica a parte autora intimada para por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 0023514-53.2021.8.27.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20 (Telefone: (63)3218-43. Araguaína/TO, 16 de maio de 2022. 
  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004591-86.2015.8.27.2706 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: FABIAN ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO 
RÉU: DERLI STEFANUTO 
RÉU: SINO CAMINHOES TOCANTINS LTDA 
EDITAL Nº 4998512 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o 
feito da  Execução de Título Extrajudicial,  protocolo nº 0004591-86.2015.8.27.2706 e chave  do processo nº 334635900015, 
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada FABIAN ANTONIO DOS SANTOS 
RIBEIRO, brasileiro(a), empresário(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 807.298.945- 68, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 
por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 
37.216,08 (trinta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e oito centavos), acrescido de correção monetária, das custas, das 
despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o 
fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas contrato nº 6715802, 
conforme documento anexo, por meio do qual obteve acesso a um empréstimo em quantia correspondente a 40905,78 (quarenta 
mil, novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos). INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente 
e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 
REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária 
e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 136. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal 
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de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão 
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois (24/03/2022). Eu, Waldimeire Marinho 
Apinagé, Técnico Judiciário, que conferi e digitei. 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 4998512v3 e do código CRC 7ee89936. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00141271420218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e  BRENNO MENDES DOS SANTOS, brasileiro, CPF 
023.295.521-22, RG 778814, filho de Albanisa Mendes dos Santos, natural de Goiânia/GO, nascido em 10/04/1990,sendo o 
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá 
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 suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe 
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe 
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 306, caput, c/c §1º, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro. Ate o final 
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum 
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 17  de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de 
Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00224288120208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e MARLISON PASCOAL SARDINHA DA SILVA, 
brasileiro, casado, padeiro, natural de Santarém/PA, nascido em 05/04/1985, filho de Marilda Sardinha da Silva, CPF 
004.959.611-08,sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na 
resposta o acusado poderá 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 suas intimações, quando necessário. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, 
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação 
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 155, caput, do Código Penal. Ate o final julgamento, 
sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste 
Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 17  de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - 
Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00147528220208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e  QUISMAR BRUNO BEZERRA VIEIRA, brasileiro, em 
união estável, serralheiro, nascido em 21/05/1996, natural de Araguaína/TO, filho de Amonjalice Domingues e José Evangelista 
Vieira, CPF 046.149.111-70, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 
(quinze) dias, na resposta o acusado poderá 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 suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor 
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos 
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03 e 
artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal. Ate o final julgamento, 
sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste 
Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 17  de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - 
Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00084431120218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e REMILSON FERREIRA DE FRANÇA, brasileiro, 
solteiro, natural de Carolina/MA, nascido em 04/10/1977, filho de Maria do Socorro Ferreira França, CPF n.º 033.855.631-19, 
sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado 
poderá 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 suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe 
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe 
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 157, §2º, II, e § 2º - A, inciso I, todos do Código Penal. Ate o final 
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum 
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 17  de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de 
Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL, processo n° 0023033-32.2017.8.27.2706, 
requerido por ALESSANDRO MARTINS ARAUJO E SILVA, em face de TADEU DE LIMA E SILVA, HAPHELSON KAREN 
COELHO E OLIVEIRA, sendo o presente para intimar o(a) requerente, Sr(a). ALESSANDRO MARTINS ARAUJO E SILVA, 
brasileiro, estudante, portador(a) da CI/RG nº. 1317014 SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 064.710.881-08, estando em lugar 
incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu advogado/defensor,  se há interesse no 
prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do 
fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17/05/2022. Eu, Márcia 
Sousa Almeida, servidora de secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Execução Extrajudicial de Alimentos, processo n° 0017880-47.2019.8.27.2706 requerido por ELENE DA SILVA COSTA, 
SÁGILA DA SILVA COSTA, WELLINGTON DA SILVA DA COSTA, em face de MAURICIO MARINHO DA COSTA, sendo o 
presente para intimar os exequentes ELENE DA SILVA COSTA, brasileira, portadora do Registro Geral n°. 064533782018-3, 
SSP/MA, SÁGILA DA SILVA DA COSTA, brasileira, portadora do Registro Geral n°. 056089082015-6 SSP/MA e WELLINGTON 
DA SILVA DA COSTA, brasileiro, maior, portador do Registro Geral n°.051680772014-0 SSP/MA, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n°. 617.644.553-12, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, 
através de seu advogado/defensor, interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E para 
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
13/05/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, técnica judiciária, que o digitei e subscrevi. (l.c.m) 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Procedimento Comum Cível, processo n° 0007566-42.2019.8.27.2706 requerido por LEIDIANE FEITOSA RODRIGUES, em 
face de CLEISON BARROS DE ALMEIDA, sendo o presente para citar o requerido, Sr. CLEISON BARROS DE ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, portador do RG n° 1.124.318, SESP/TO, inscrito no CPF n° 814.886.102-15, estando 
em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, com fundamento nos artigos 335 e 344 do CPC/2015. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
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Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
13/05/2022. Eu, João Victor Oliveira, Estagiário do judiciário, que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
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 Curatela, Processo nº 0008759-
92.2019.8.27.2706, ajuizada por EDUARDO DIAS E SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1083642, e CPF sob o nº 
046.036.001-94, residente na Rua Colinas, nº 611, Vila Norte, Araguaína/TO, em face de VALDIRENE DIAS DA ROCHA, 
brasileira, aposentada, portador(a) do RG nº. 201.259 2ª via, SSP/TO e CPF nº. 533.848.221-53, residente no endereço acima, 
acometida/diagnosticada com Transtorno afetivo bipolar CID F-30. Pela Juíza, no evento 129, foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, decreto a interdição de VALDIRENE 
DIAS DA ROCHA, declarando-a incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como 
curador seu filho EDUARDO DIAS E SILVA. Advirto o curador de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de 
qualquer natureza pertencentes à interditada, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser 
recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dela. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da 
idoneidade do 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. ESTENDO a gratuidade judiciária para a requerida. Considerando que foi 
deferido às partes a justiça gratuita, DETERMINO que as averbações/inscrições necessárias sejam livres de quaisquer 
emolumentos, com fundamento no art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC: A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos 
a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Declaro EXTINTO 
O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. LAVRE-SE o respectivo termo, se necessário. Após o 
trânsito em julgado e tomadas as providências legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. Araguaína/TO, data e hora do sistema". 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 17/05/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, Técnica Judiciária que o digitei e 
conferi. 
 

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

EDITAL Nº 5353497, 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 5000132-
29.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MERCES FERREIRA ALVES, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 803.908.381-87, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 
111 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 106 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, com resolução 
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (prescrição intercorrente). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês 
de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 
de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0006532-
95.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FILOMENA DOS SANTOS NASCIMENTO, 
CNPJ/CPF nº 31088651100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 56 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo 
Civil, DEFIRO, em parte, os pedidos do exequente (evento 47) para determinar a inclusão do nome da executada no 
cadastro de proteção de crédito (SERASA), bem como determinar buscas de bens no sistema SREI.Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio 
sistema SerasaJud, a inclusão do nome da executada junto ao SERASA; 3. Proceda com a consulta pela existência de 
eventuais bens registrados em nome da executada, através do sistema SREI. Juntado aos autos o resultado da 
pesquisa, dê vista ao exequente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Mantenham-se os autos suspensos 
conforme determinado no evento 49. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não 
sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o 
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ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5412628 
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 5000845-
67.2011.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ANDALICIO CASSIANO DE OLIVEIRA e ANDALICIO 
CASSIANO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 095.842.851-49 e 02.114.254/0001-66, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 122, bem como apresentar contrarrazões, tendo em vista que o "ESTADO 
DO TOCANTINS, por intermédio de seu procurador signatário, conforme representação que decorre de lei (art. 132, da 
CF/88, art. 75, II do CPC/2015 e arts. 1º, I e 10, I da LC Estadual nº 20/1999), vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, interpor o presente RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo o seu regular processamento e ulterior 
encaminhamento, com as razões anexas, ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, pois alega que no caso dos 
autos foram encontrados bens do devedor ev. 41, em 2018, não tendo sido realizada a penhora em razão do falecimento 
do executado, contudo, houve pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do espólio, em 2021, que 
entretanto, não fora analisado pelo Doutor Julgador. A sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente no 
presente caso não é acertada, pois deixou de proceder o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado 
falecido após a citação, de modo a viabilizar a penhora dos bens encontrados no ev. 41, e caso, não fosse possível é 
que seria o caso de proferir despacho de suspensão e arquivamento." 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 16 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5371068 
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): MARIA BARROS MORAES - CPF/CNPJ n°: 18679234168, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024834-75.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.111,49 
(um mil, cento e onze reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200037191, datada de 03/06/2020, 
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 proferido no evento 4 DECDESPA1, 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 16 dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA 
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
  
Edital de Citação com prazo de 30 (trinta) dias, Nº 5424529 
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): APOLONIO NUNES DE SOUZA FILHO pessoa fisica inscrita sob  o CPF n°: 61903817153, 
28114450134 e 01783742000101, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000261-78.2003.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância 
de R$ 13.010,83 (treze mil, dez reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° A-0002/2003, datada de 13/01/2003, 
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 n° 72 a seguir transcrito: "Não sendo possível efetivar o ato citatório 
via mandado ou carta (precatória ou AR), determino desde logo a citação via edital.Devidamente citado o executado, volvam-
se os autos conclusos para análise dos pedidos constantes no petitório do evento 70." E para que ninguém possa alegar 
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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 17 dias do mês de maio de 
2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5418026, de Intimação de Sentença, 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 5000352-
08.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS e 
ESTADO DO TOCANTINS em face de JOÃO ADRIANO KASBERGEM (CPF Nº 555.536.136-04), ANTONIO SERGIO GOBBO 
SILVA (CPF Nº 476.551.946-53) e KASBERGEM E SILVA LTDA(CNPJ Nº 38.154.084/0001-90), sendo o mesmo 
para INTIMAR as partes executadas ANTONIO SERGIO GOBBO SILVA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 476.551.946-53 
e KASBERGEM E SILVA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.154.084/0001-90, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 104 - SENT1 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ademais, friso que o próprio exequente, depois de intimado, manifestou-se pela ocorrência da 
prescrição intercorrente. In casu, o marco inicial se deu em 29/04/2013, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
29/04/2019, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) 
anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de 
ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-
se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Após, cumpridas as 
determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. 
Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. 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 17 dias do mês de 
maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL Nº 5418789, de Intimação de Sentença, 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 5000208-
97.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de NICANOR LUIZ DA SILVA (CPF Nº 134.809.521-00, IRENE CIRINO FERRO (CPF Nº 287.912.231-72) e LUIZ & CIRINO 
LTDA (CNPJ Nº 01.732.338/0001-09, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas NICANOR LUIZ DA SILVA, pessoa 
fisica, inscrita no CPF  sob o nº 134.809.521-00 e IRENE CIRINO FERRO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 287.912.231-
72, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomem ciência do 
inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 57 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, 
o marco inicial se deu em 28/10/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 28/10/2020, uma vez que é contado o 
prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo 
no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. 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 
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Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0005722-
23.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de KEILY LUZ DO NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 
71347046100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sem condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios, e custas processuais, uma vez que o pagamento do débito ocorreu em momento anterior ao efetivo ato citatório. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se a exequente em virtude 
da renúncia ao prazo recursal. 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e 
arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS 
SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0025659-
19.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de WILAME SANTANA PEREIRA, CNPJ/CPF nº 
695.265.593-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de 
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sob a égide do Princípio da Causalidade, 
CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam.Os honorários advocatícios foram 
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se a 
exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3.Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se..". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 17 dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0029324-
77.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE FRANCISCO DE MELLO, CNPJ/CPF nº 
083.919.801-97, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 79 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de 
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 
1.Intime o exequente acerca do presente conteúdo; 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3.Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; e 4.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
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decorrido in albis, certifique o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias, e arquive os autos. Intime-se. Cumpra-
se..". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 17 dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digite. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0010557-
54.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DELGUIMAR RODRIGUES FERREIRA, CNPJ/CPF 
nº 930.842.691-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 49 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de 
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sob a égide do Princípio da Causalidade, 
CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram 
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Intime o 
exequente acerca do presente conteúdo; 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3.Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; e 4.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias, e arquive os autos.Intime-se. Cumpra-se..". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 
dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5396912 
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 5001401-
11.2007.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSEFA SARAIVA DE CARVALHO, CNPJ/CPF nº 
31090966172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, 
a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt 
no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 13 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene 
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
Edital de Intimação de Sentença com o prazo de 15 (quinze) dias Nº 5421518 
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 0017950-
69.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA-ME e MARIA ERINALVA NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 08.064.332/0001-41 e 336.080.591-72, sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 115 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...  Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
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quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Tendo em vista o protocolo 
de penhora acostado ao evento 112, determino desde já que proceda o cartório com a liberação de eventuais valores 
bloqueados. 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 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. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias, Nº 5423400 
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 0017568-
37.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GUILHERME AUGUSTO SANTANA LIMA, 
CNPJ/CPF nº 12.445.645/0001-17, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre 
bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de 
maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito. 
 
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias, Nº 5423811 
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 0015968-
15.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EUDE SOARES DO CARMO, CNPJ/CPF nº 
099.576.851-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, com base no 
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 
em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 
2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre 
bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se.  Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0005227-
76.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO DE ASSIS GODOI FERREIRA DE 
REZENDE e PATRICIA FERREIRA GODOI, CNPJ/CPF nº 819.107.541-53 e 779.236.261-20, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 73 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com 
base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de 
mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas 
processuais finais, devendo permanecer suspenso o pagamento em relação a executada Patricia Ferreira Godoi por ser 
beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, §3° do CPC”. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2.Intime-se a parte executada na pessoa de seu representante legal acerca da presente 
sentença; 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 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 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de 
maio de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5413752 
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 5001019-
18.2007.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de VILMA CANDIDA DE REZENDE, CPF nº 
186.851.961-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 91 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código 
de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, devendo permanecer suspenso o 
pagamento em relação à executada Patricia Ferreira Godoi por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do 
artigo 98, §3° do CPC”. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se a exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença; 2. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida, para liberação do valor remanescente do penhorado no 
evento 1 – TERMOPENH15, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos 
respectivos valores. 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 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 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. Após, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 
dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000352-08.2002.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  JOÃO ADRIANO KASBERGEM 
Executado :  ANTONIO SERGIO GOBBO SILVA 
Executado :  KASBERGEM E SILVA LTDA 
SENTENÇA: “(...) Ademais, friso que o próprio exequente, depois de intimado, manifestou-se pela ocorrência da prescrição 
intercorrente. In casu, o marco inicial se deu em 29/04/2013, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
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29/04/2019, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Após, cumpridas as 
determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. 
Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000208-97.2003.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  NICANOR LUIZ DA SILVA 
Executado :  IRENE CIRINO FERRO 
Executado :  LUIZ & CIRINO LTDA 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 28/10/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
28/10/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000199-96.2007.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  MEIRYVAN G. CARDOSO 
Executado :  M G CARDOSO – ME 
SENTENÇA: “(...) Como fora dito no relatório, em virtude da frustrada tentativa de citação e sob a égide do artigo 40 da Lei de 
Execuções Fiscais, no dia 29/06/2015 foi determinada a suspensão do processo pelo período de 01 (um) ano (evento 41), 
suspensão essa que transcorreu sem manifestação do exequente. Por conseguinte, com fulcro no art. 40, § 2º da Lei de 
Execuções Fiscais, o feito foi encaminhado para o arquivamento provisório no dia 17/11/2016 (evento 49), o qual, conforme 
certidão contida no evento 55, completou o quinquênio prescricional no dia 17/11/2021. Isto posto, considerando a subsunção 
desta ação de execução fiscal aos moldes previstos no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, o reconhecimento da incidência 
de prescrição intercorrente é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o 
feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado 
pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a 
égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
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pela parte interessada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). 4 - Cumpra-se. Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 
de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000133-19.2007.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  ROSIVAN DIAS DE BRITO 
Executado :  R D BRITO 
SENTENÇA: “(...) Ademais, friso que o próprio exequente, depois de intimado, peticionou aos autos reconhecendo a prescrição 
intercorrente. In casu, o marco inicial se deu em 12/11/2012, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
12/11/2018, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3 - Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  27 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000109-20.2009.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  EDMAR FRANCO DE PAIVA 
Executado :  WELINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA 
Executado :  ALCI ALVES 
Executado :  FRANCO E ALMEIDA LTDA 
SENTENÇA: “(...) Ademais, friso que o próprio exequente, depois de intimado, peticionou aos autos reconhecendo a prescrição 
intercorrente. In casu, o marco inicial se deu em 25/06/2013, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou 
em 25/06/2019, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3 - Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intime-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0017950-69.2016.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5188 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022 15 

 

 
 

Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31501, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME 
Executado (s): MARIA ERINALVA NASCIMENTO 
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Tendo em vista o protocolo 
de penhora acostado ao evento 112, determino desde já que proceda o cartório com a liberação de eventuais valores 
bloqueados. 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 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. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0017950-69.2016.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31501, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME 
Executado (s): MARIA ERINALVA NASCIMENTO 
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Tendo em vista o protocolo 
de penhora acostado ao evento 112, determino desde já que proceda o cartório com a liberação de eventuais valores 
bloqueados. 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 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. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0017568-37.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31501, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932 
Executado (s): GUILHERME AUGUSTO SANTANA LIMA 
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o 
executado ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0015968-15.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31501, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493 
Executado (s): EUDE SOARES DO CARMO 
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 advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa 
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito 
em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se.  Cumpra-se. Milene de Carvalho 
Henrique, Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025352-65.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GERALDO JOSE PEREIRA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, bem como ao 
pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1. Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Intime-se a executada, através de seu 
advogado, quanto ao conteúdo da presente sentença; 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. 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). 
Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 
praxe. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000108-79.2002.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  TÂNIA MARIA DE ABREU COSTA SOUZA BUENO 
Executado :  MATHEUS COSTA GUIDI 
Executado :  INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES MANA LTDA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito principal. Destarte,  a 
extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 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, face ao pagamento. Condeno a pessoa 
jurídica executada ao pagamento das despesas processuais finais e aos honorários advocatícios, caso haja, devendo 
permanecer suspenso o pagamento por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, §3° do CPC. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente, bem como a 
pessoa jurídica acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3 - Após o trânsito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
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albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0025976-80.2021.8.27.2706 
Acusado: V. C. S. 
Vítima: L. P. D. 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(m) INTIMADO(A)(s): V. C. S., brasileiro, união estável, 
borracheiro, filho de Maria de Nasaré Carvalho Santos, residente na Rua China, Quadra 224, Lote 13, Lago Azul IV, 
Araguaína/TO, fone: (63) 99294-6841, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos 
em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 
11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde residirá a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, 
mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados 
lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais 
supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Autorizo a 
saída da vítima do imóvel de convivência com o suposto agressor, sem prejuízo de seus direitos relativos a bens, guarda dos 
filhos e alimentos, conforme artigo 23, III, da Lei 11.340/2006. Indefiro o pedido de alimentos provisionais, vez que não há 
elementos e documentos suficientes para apreciação, sem prejuízo de que se ingresse com ação própria no juízo de família. 
Deixo de determinar a inserção do suposto agressor em programas de recuperação, reeducação e de atendimento em grupo de 
apoio, dada a inexistência de tais programas nesta comarca. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas 
acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código 
Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. ...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL 
Nº dos Autos: 0011545-80.2017.8.27.2706 
Acusado: RANIERE RODRIGUES DE MELO 
Vítima: SANDRA SOUSA ROCHA 
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(m) INTIMADO(A)(s): SANDRA SOUSA ROCHA, 
brasileira, união estável, vendedora, natural de Pacajá, filha de Domingos Menezes da Rocha e Maria Nilce de Souza, nascida 
aos 06/09/1989, portadora do RG n° 1014682 SESP/PC-TO, residente e domiciliada na Rua das Marcieiras, Q. g-5, IT, 03, s/n, 
Araguaína Sul II, Araguaína-TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, ambos do 
Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RANIERE RODRIGUES DE MELO, já qualificado nos autos, pelos 
crimes descritos acima...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL 
Nº dos Autos: 0004175-79.2019.8.27.2706 
Acusado: T. F. D. S. 
Vítima: A. B. D. S. 
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(m) INTIMADO(A)(s): A. B. D. S., residente e 
domiciliada na Rua Princesa Isabel, 777, Bairro São João, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de THIAGO FERREIRA DA SILVA, pelos delitos 
tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal...". 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  INQUÉRITO POLICIAL - PRISAO EM FLAGRANTE 
Nº dos Autos: 0010313-91.2021.8.27.2706 
Acusado: V.R.DOS.S 
 Vítima: R.M.M 
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: V.R.DOS.S, brasileiro, solteiro, amasiado, 
operador de maquinas, natural de Aruanã-GO, nascido aos 13/12/1975, filho de José Rosa Dos Santos e de Maria Correia dos 
Santos, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de VANI ROSA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelo crimes previstos nos artigos 147, “caput” e  129, § 
9º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006...". 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, 13 de maio de 2022. Eu,  Albertino Coelho 
Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à 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 CITADA a acusada: CLAUDIA BARBOSA 
ALVES, brasileira, convivente em união estável, do lar, nascida aos 31/12/1992, natural de Babaçulândia/TO, filha de José 
Ribamar Alves e Maria Félix Barbosa Alves, RG 1.403.665-SSP/TO, CPF 041.572.561-58, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, o qual foi denunciada nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, esclarecendo que se trata de fato conexo àquele 
objeto da ação penal nº 0024641- 31.2018.827.2706, nos autos de ação penal nº 0026428-61.2019.8.27.2706, e como está em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente 
para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do Defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não 
comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os 
autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000425-50.2011.8.27.2710/TO, figurando 
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ANTONIO SANDRO BALBINO LACERDA, brasileiro, 
mecânico, nascido aos 05/10/1988, natural de São Sebastião do Tocantins-TO, filho de Manoel Messias Farias Lacerda e 
Francisca Balbino de Moraes, atualmente em lugar incerto, conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado encontram-se 
denunciado nestes autos, como incursos nas sanções do art. 213, c/c artigo 226, II, do Código Penal. E como não tenha sido 
possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos, conforme retro apontado, pelo presente edital, 
INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 04/07/2023 16:30, a fim de participarem da 
audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme 
disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do 
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, aos 17 de maio de 2022. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes - Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide 
Ribeiro da Silva, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 5000521-56.2011.8.27.2713/TO 
AUTOR: NANGELI DIVINA DA SILVA 
AUTOR: JOÃO BATISTA DA SILVA 
RÉU: ALOYSIO SERWY 
RÉU: MARIA LUIZA VERGUEIRO FERREIRA 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 5000521-56.2011.8.27.2713, em que figuram como partes NANGELI DIVINA DA 
SILVA e outro contra ALOYSIO SERWY e outro, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado a expedição do presente 
com a finalidade de se proceder a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO  de todos OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS (arts. 942 e 232, inciso IV, do CPC), por todos os termos da presente ação e da decisão evento, para, 
querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de presumirem-se verdadeiros, os fatos alegados 
na petição inicial (art. 285 e 319, do CPC), relativo ao imóvel a seguir descrito: (descrever o imóvel). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do 
Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos dez dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (10/05/2022). Eu, Deusivaldo Pereira de Araujo, Servidor de Secretaria, o digitei e 
subscrevi. Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, 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 5353506v2 e do código CRC f4aca7ac. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO LAURITO 
PARO Data e Hora: 10/5/2022, às 19:11:27 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000294-73.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: AGROCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 
RÉU: VAGNER JOSE VICENTE FERREIRA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os 
autos da Ação de Cobrança, Processo nº 00002947320198272713, em que figuram como partes AGROCAM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA contra VAGNER JOSÉ VICENTE FERREIRA, em cujo feito fora pelo 
Merítisimo Juiz determinado a expedição do presente com a finalidade de se proceder a CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO do requerido VAGNER JOSÉ VICENTE FERREIRA, brasileiro, casado, portador do CPF sob o nº.826.654.511-15, 
residente e domiciliada na Fazenda Flor do Norte III, s/nº, Zona Rural, CEP: 77.830-000, Bandeirantes do Tocantins/TO, para 
querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335 caput, c/c artigo 219, todos do Código de 
Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 
257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
dois (19/04/20212). Eu, Eduarda Miranda da Cunha, Estagiária, o digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO LAURITO PARO, 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 5189943v3 e do código 
CRC ba8f5c51. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0002269-
53.2021.8.27.2716 de Arrolamento Sumário, tendo como Requerente(s) SUEDER SANTOS DA ROCHA e 
Requerido(s) NILMA SANTOS DE SOUZA e JOSÉ FERREIRA DA ROCHA. Pelo presente edital, que será afixado na sede 
deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os terceiros interessados, 
para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 17 dias do mês de maio do ano de 2022. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) 
Judiciário(a), digitei. Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (sessenta) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
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meio INTIMA MARTIM JUNIOR BISPO RODRIGUES, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de sessenta (60) 
dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 
235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de 
AÇÃO PENAL nº 0002492-85.2020.8.27.2701, conforme resumo abaixo transcrito: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 
pretensão punitiva manifestada na denúncia, e ABSOLVO o acusado MARTIM JUNIOR BISPO RODRIGUES e DANIEL 
MARTINS DE ALBUQUERQUE, já qualificados, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, da imputação 
prevista no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal. ". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 16 de maio de 2022. Eu, MÁRIO SÉRGIO MELO XAVIER, Diretor de Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e 
assinei. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma:  
PRIMEIRO LEILÃO: dia 02 de junho de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 02 de junho de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término.  
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. 
PROCESSO Nº. 5000033-53.2006.8.27.2721 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA (CNPJ: 03.659.166/0034-70) e Requerido ALTAIR PETERSON (CPF: 
079.223.100-72)  
BEM(NS): 01) Imóvel – Uma área de terreno do perímetro urbano desta cidade de Guaraí-TO, constituída por parte da Rua 
Travessa Já, entre as quadras 20 e 20-A, do Loteamento Mapa 03, com a frente para a Rua Presidente Dutra, com uma área 
total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Frente: 05,00m confrontando 
com a Rua Presidente Dutra – Sul; Fundo: 05,00 m confrontando com parte da Rua Travessa Já – Norte; Lateral direita: 30,00m 
confrontando com a Quadra 20-A – Oeste e Lateral esquerda: 30,00m confrontando com a Quadra 20 – Leste. Imóvel 
matriculado sob o nº 9.215 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO. Avaliado em R$ 150.000,00 (Cento e 
cinquenta mil reais); 02) Imóvel – Uma área de terreno nesta cidade, situada à Av. Presidente Dutra, s/nº, esquina com a 
Travessa Já, constituída por parte dos Lotes nº 12 e 11, da Quadra 20, do Mapa 03, com área de 600,00 metros quadrados, 
sendo 20,00 metros de frente para a Av. Presidente Dutra – rumo Sul; 20,00 metros de fundo limitando com o lote n° 10 rumo 
Norte; 30,00 metros em uma lateral limitando com restante dos ditos lotes n°s 12 e 11 – rumo Leste e 30,00 metros na outra 
lateral limitando com a Travessa Já – rumo Oeste. Imóvel matriculado sob o nº 1.750 no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guaraí/TO. Avaliado em R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais). 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), em 18 de março de 2022. 
**No caso de determinação judicial, os bens poderão ser reavaliados ou sua avaliação atualizada, até a data do leilão, podendo 
sofrer alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro Oficial no ato do leilão. 
DEPOSITÁRIO: CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA, Depositária Pública. 
ÔNUS: 01) Mat. 9.215: Não Consta; 02 Mat. 1.750: Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A (cancelado); Hipoteca em favor de 
Sérgio Manoel da Costa Bueno e Juliana Azevedo Ruggiero Bueno; Outros eventuais constantes nas Matrículas Imobiliárias. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 203.591,90 (Duzentos e três mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa 
centavos), 26 de abril de 2021. 
 LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um 
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 
parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação. 
**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.  
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJTO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
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débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). 
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 
1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;  
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 
 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada; 
 4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetário da SELIC;  
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de 
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;  
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 
bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da 
arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não 
sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após 
comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 
 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos;  
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 
disposição judicial diversa. 
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 
 Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante 
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final.  
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado ALTAIR PETERSON e seu cônjuge LORI PETERSON, bem como os 
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem 
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo 
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para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será 
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015).  
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí - TO, 
13 de maio de 2022. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito 
 

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

 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0002481-64.2018.8.27.2721 
Exequente: R. S. M 
Executado: RICARDO PEREIRA DE MATOS, brasileiro, união estável, pintor, filho de Rosa Pereira De Matos, inscrito no RG n.º 
694489, CPF n.º 997.301.971-72, filho de Waldemar Pereira de Matos e Rosa Pereira de Matos. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária ao exequente, 
uma vez que teve sua defesa patrocinada por defensor público, e nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o feito 
sem resolução do mérito.Custas na forma da lei pelo exequente, contudo, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, fica 
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco anos, a 
contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). 
 P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 12 de maio de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0002481-64.2018.8.27.2721 
Exequente: C. R. F. DA S 
Executado: APARECIDO FIGUEREDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, trabalha fazendo bicos, inscrito no RG sob o nº 
5728369 SSP/PA, CPF/MF sob o nº 000.912.732-18, filho de Adevaldo Figueredo dos Santos e Mara de Fatima dos Santos. 
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face 
da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o 
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta 
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-
2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 12 de maio de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0013830-66.2015.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: L. A. C. L. E OUTRO 
Requerido: MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES CAMPOS 
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 MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALVES CAMPOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador da 
cédula de identidade sob n 377.015 SSP – TO e CPF sob n 702.797.721 – 49, demais qualificações pessoais ignoradas, 
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. Caso existam, promova-se o cancelamento de penhora e levantamento de restrições em desfavor de bens do executado 
(vide evento 92). Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em R$ 300,00 
(trezentos reais). Com o trânsito em julgado e após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos 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 17 de maio 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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3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5385978. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00113017420158272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por THADMO GENESIS CANDIDO em face de VIVIANE ALVES CANDIDA e OUTRO, e por este meio INTIMA 
a requerida, VIVIANE ALVES CANDIDA, BRASILEIRA, PORTADORA DO CPF 014.821.291-32, atualmente em lugar incerto 
ou não sabido, da sentença constante do evento 170, a qual diz: "Vistos, etc... Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 
CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento da comissão de corretagem na quantia de R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Sobre o valor incidirá correção monetária no índice INPC e acrescidos de juros de 1% ao 
mês, ambos contados da data da venda do imóvel (03/06/2015). Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, 
com base no valor da causa e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 
atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, 
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."  OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 944093266815, 
no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 de maio de 2022. 
Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
CITANDO: RITA DE CASSIA GONÇALVES ALMEIDA DA SILVA, inscrita no CPF sob o n° 478.871.091-91 e ANTONIO DE 
PADUA PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 113.267.601-06, atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: 
Citar da Ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA que lhe é proposta por MARIA DE JESUS BARBOSA DA LUZ, brasileira, 
casada, auxiliar de serviços gerais, portadora do RG n.º 161.601 SEJSP/TO e do CPF n.º 935.237.851-20, referente ao imóvel: 
Lote n°01, da quadra 03, de categoria residencial, situado na Rua A-2, esquina com a Rua A3, de Loteamento Residencial 
Parque das acácias, desta cidade, com área de 250,63 m², bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de 
revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados 
pelo autor na inicial) REQUERENTE: MARIA DE JESUS BARBOSA DA LUZ. REQUERIDO: RITA DE CASSIA GONÇALVES A. 
DA SILVA AÇÃO: Usucapião. Processo: nº 0006662-71.2019.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. 
Eu Marilúcia Albuquerque Moura, técnica judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito". 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Execução Fiscal Nº 5001543-76.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARCOS DE SOUZA COSTA 
RÉU: CERIMPER LTDA. 
RÉU: AVESTIL DE SOUZA FERNANDES JUNIOR 
EDITAL Nº 4664797 
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR as partes executadas, AVESTIL DE SOUZA 
FERNANDES JUNIOR, CPF nº 458.316.296-00 e CERIMPER LTDA, CNPJ: 60.830.833/0001-01, estando em lugar incerto e não 
sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e atualizações, e, se garantida a execução, 
poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LO de que para a hipótese de pronto pagamento 
do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 47 
dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos 11 de maio de 2022. Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. 
 

Sentenças 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0002424-26.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: MAISA RAMOS DA SILVA 
RÉU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito 
proveniente do contrato n. 0005094060629606; b) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora mediante o pagamento de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e 
atualização monetária pelo INPC a partir da data desta sentença; c) APLICO multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da condenação em desfavor da parte requerida, com fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, cujo montante será 
destinado ao Estado do Tocantins. Remeta-se cópia dos autos à Procuradoria do Estado do Tocantins para que seja procedida a 
cobrança do respectivo valor.  Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95 Após o trânsito em 
julgado, JULGO extinto o processo COM resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Com isso, remetam-se os 
autos à COJUN para elaboração de planilha de cálculos nos termos do último parágrafo da fundamentação e intime-se a parte 
executada para efetuar o pagamento no prazo de até 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens. Publique-se. 
Intimem-se para ciência e para, querendo, renunciarem a prazo recursal. Cumpra-se. Miranorte – TO, data certificada pelo 
sistema. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020800-51.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62307848000115 
RÉU: LICHARDSON MIRANDA DE ANDRADE - CPF: 01676706119 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... POSTO ISTO, considerando os fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 490 do Código de Processo 
Civil vigente, ACOLHO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO formulado pela parte autora e, consequentemente: a) TORNO 
DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR concedida no evento 17; b) Com fulcro no Decreto-Lei 911/69 (com redação dada pela Lei 
Federal n. 10.931/2004), CONSOLIDO A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM ALIENADO, descrito na peça de ingresso, em 
favor do credor fiduciário,  podendo aliená-lo para quitação do débito existente. c) CONDENO o requerido a ressarcir ao autor as 
despesas adiantadas, bem como ao pagamento das remanescentes e respectivos honorários de sucumbência, os quais, com 
fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. d) Consequentemente, 
conforme art. 487, I, do Codex Processual vigente, RESOLVO O MÉRITO do presente feito. Esclareço que o autor deverá 
vender o bem objeto da propriedade fiduciária a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, acompanhado da necessária prestação de contas. 
Por oportuno, em face de expressa disposição legal, fica desde já estabelecido que o requerente não poderá ficar com o bem 
como forma de pagamento. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de 
Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  0006431-18.2022.8.27.2729  - Despejo por Falta de Pagamento 
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17192451000170 
RÉU: IVETE DA FONTOURA - CPF: 21834725020 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO ITAUCARD 
S/A contra IVETE DA FONTOURA para, em caráter definitivo, consolidar no patrimônio da parte autora, na qualidade de 
proprietário(a) fiduciário(a), a propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo: marca SUZUKI, modelo SX4 AWD MORMAI 
2 01, cor branca, ano 2012/2013, placa OMP5A70, chassi JSAGYB41SD6400733, renavam 529126532, cabendo às repartições 
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). 
Custas e honorários advocatícios pela requerida, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 
do CPC). Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza 
de Direito. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO do requerido, PAULO CESAR LUSTOSA LIMEIRA, brasileiro, nascido 
em 12/12/1966, portador do CPF: 380.491.631-72 e do RG: 18.038248 SSP/SP, estando em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento de todo o conteúdo da AÇÃO MONITÓRIA, autos: 0053187-90.2019.8.27.2729, que tem como 
requerente, o ESTADO DO TOCANTINS, para no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o determinado no despacho a seguir 
transcrito: “Determino seja expedido mandado de pagamento, de entrega de coisa ou de execução de obrigação de 
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fazer/não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% do 
valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do CPC, restando desde já ressaltado que caso o requerido cumpra o 
respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do §1º do mencionado dispositivo legal. No prazo 
estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o respectivo mandado e não dependerão 
de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário, nos 
termos do art. 702 do CPC. Em não havendo oposição dos embargos monitórios previstos no art. 702, aplicarse-á o 
disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. Cite-se. Cumpra-
se”. Assim, segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 
presente, que será publicado na forma da Lei. Palmas/TO, 13 de maio de 2002. Eu, Lorena Rodrigues de Araújo, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO do requerido, MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, 
portador do CPF: 033.734.191-58, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o conteúdo 
da AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CC TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE 
PROPRIEDADE E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, autos: 0037977-04.2016.8.27.2729, que 
tem como requerente, RAIMUNDO MARCOS DA SILVA ARRUDA, para nos termos da ação acima mencionada, contestá-la no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, conforme artigos 
335 e 344 do Código de Processo Civil.  Assim, segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente, que será publicado na forma da Lei. Palmas/TO, 13 de maio de 2002. Eu, Lorena 
Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO do requerido, JANICE PEREIRA MARINHO, brasileira, casada, 
nascida em 09/02/1983, portadora do CPF: 931.534.651-34 e do RG: 304847 SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento de todo o conteúdo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO (Termo de 
Adesão ao Programa de Assistência Financeira ao Servidor Público Estadual), autos: 0014370-20.2020.8.27.2729, que tem 
como requerente, o ESTADO DO TOCANTINS, para nos termos da ação acima mencionada, contestá-la no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, em conformidade com os artigos 335 e 
344 do Código de Processo Civil. Assim, segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente, que será publicado na forma da Lei. Palmas/TO, 16/05/2022. Eu, Lorena Rodrigues de 
Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO do requerido, ISAC LIMA COSTA, portador do CPF: 562.791.405-04, e 
do RG: 0518980049 – SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o conteúdo 
da AÇÃO ORDINÁRIA  DE COBRANÇA, autos: 0037724-40.2021.8.27.2729, que tem como requerente, o ESTADO DO 
TOCANTINS, para nos termos da ação acima mencionada, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, conforme artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil.  Assim, 
segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente, que será 
publicado na forma da Lei. Palmas/TO, 16 de maio de 2022. Eu, Lorena Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi.  
 

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 00052975820198272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica executado BRUNO NEPOMUCENO SILVA , CNPJ/CPF nº: 96448121153, 
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, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
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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 00115494320208272729 que lhe 
move  A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado : DOMINGOS PEREIRA NOGUEIRA ,CNPJ/CPF nº 45147906134 
,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, 16 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA GOMES QUEIROZ, CPF/CNPJ: 
344.317.133-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 00007579320218272729–, 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 20200001795, 
inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; nº 20200001796, inscrita em: 04/01/2019, referente ao : IPTU REV; nº 20200001797, 
inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; nº 20200001798, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 3.385,39 (Três Mil e Trezentos e Oitenta 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 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, 13 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO CARLOS LELES DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 026.298.281-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc 00007552620218272729–, 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 20200001776, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; nº 20200001777, inscrita em: 04/01/2019, referente ao : IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 4.602,40 (Quatro Mil e Seiscentos e Dois Reais e Quarenta 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, 13 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPOLIO DE MEIRIANE COELHO GAMA, CPF/CNPJ: 011.881.611-05,  
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 50376317020138272729–, 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 20130025888, inscrita em: 
08/01/2013, referente ao TXL-FUNC; nº 20130025889, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.089,06 (Dois Mil e Oitenta e Nove Reais 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 
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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, 13 de maio 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 00023895120218272731   Chave n. 180063786321 
Denunciado: WELLINGTON GERALDO DA SILVA 
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 WELLINGTON GERALDO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, natural de São Paulo/SP, nascido em 20/07/1972, 
RG n° 473366251892438 e CPF n° 132.216.888-14, filho de José Lucas da Silva e Aparecida Furcato da Silva, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 169, inciso II 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 17/05/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei 
e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00014581420228272731   Chave n. 629860648522 
Denunciado: IRONILTON NONATO LUZ 
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 IRONILTON NONATO LUZ, brasileiro, união estável, coletor, nascido aos 08/05/1987, filho de Maria do Carmo Nonato 
da Luz e de Raimundo Lopes da Luz, inscrito no CPF sob o n. 028.168.261-55, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. 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 17/05/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei 
e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A  Excelentíssima Senhora Hélvia Túlia Sandes Pedreira, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família, Sucessões 
Infância e Juventude de Paraíso do Tocantins,  no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos 
quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório processam-se os 
autos de Ação de Inventário nº 0006341-14.2016.8.27.2731, propostos por JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA EOUTROS,  em 
razão dos bens deixados pelo falecimento de ROSA ALVES PEREIRA e SEBASTIANA BENTO DA LUZ, e que pelo presente 
fica(m) citado(s) o(s) eventuais herdeiros, legatários, terceiros interessados e testamenteiros, se houverem; para caso queira e 
no prazo de 15 (quinze) dias manifestar sobre a retificação das primeiras declarações juntadas no 169,  conforme disposto nos 
artigos 626 e 627 do Código de Processo Civil, nos termos do despacho proferido nos autos no evento 154.E para que ninguém 
possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Keyla Rocha Nogueira 
Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei.  Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de 
Direito. 
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PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora move conta 
o(s) acusado(s) RAIMUNDO LEMOS CARVALHO, brasileiro, nascido aos 13/01/2001, filho de Ivoneide Nunes de Carvalho e 
Benedito Castro Lemos, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital fica CITADO de todo conteúdo da 
denuncia, e INTIMADO para apresentar resposta a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do 
CPP, cujo prazo começará  a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído, as testemunhas 
meramente abonatórias poderão ser substituídas por declarações escritas, com firma reconhecida, que poderão ser juntadas aos 
autos até a audiência para interrogatório do réu. Para conhecimento nos autos de Ação Penal Nº 0001965-97.2021.8.27.2734 
que o Ministério Público move conta a sua pessoa e na qual se acha incurso nas sanções do art. 28 da lei n.º 11.343/06. Tudo 
conforme Despacho do evento n.º 40 dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 17 de maio de 2022. Caroline Costa Nazareno Adachi, Técnica Judiciária, 
digitou o presente. Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora move conta 
o(s) acusado(s) RONALDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, nascido aos 14/07/1997, filho de Neima Rodrigues da Silva, 
portador do CPF nº 069.387.731-65, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital fica CITADO de todo 
conteúdo da denuncia, e INTIMADO para apresentar resposta a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 
artigo 396 do CPP, cujo prazo começará  a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído, as 
testemunhas meramente abonatórias poderão ser substituídas por declarações escritas, com firma reconhecida, que poderão ser 
juntadas aos autos até a audiência para interrogatório do réu. Para conhecimento nos autos de Ação Penal Nº 0002007-
49.2021.8.27.2734 que o Ministério Público move conta a sua pessoa e na qual se acha incurso nas sanções do art. 29 da lei n.º 
9.605/98. Tudo conforme Despacho do evento n.º 49 dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos é passado 
o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada 
no Diário da Justiça. Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 17 de maio de 2022. Caroline Costa Nazareno Adachi, 
Técnica Judiciária, digitou o presente. Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 23/06/2022 
2ª Praça: 30/06/2022 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$:42.544,74 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Número: 0005478-74.2015.8.27.2737 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA SA, CPF 04902979000144 
Requerido: ESPÓLIO DE RAIMUNDO VICENTE FERREIRA 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 23/06/2022 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: bem 
móvel - Veículo OYB7612 TO FIAT/STRADA WORKING CE 2014 2014 - o bem encontra-se muito bem conservado, sem 
avaria, funcionando e estafados preservados - Avaliado em 35.000,00( trinta e ciinco mil reais). Através do presente, ficam 
intimados os executados ESPÓLIO DE RAIMUNDO VICENTE FERREIRA, CPF 39464741104, das datas das hastas públicas, 
caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos 
serão levados à 2ª hasta pública no dia 30/06/2022 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que 
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ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no 
placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO; CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU 
FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no 
placar do Fórum. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20(vinte) dias 
Processo n.º 5000421-58.2013.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: NILBERTO DE ASSIS RAMOS COSTA 
Requerido: MARIA HELENA BRITO MIRANDA 
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 CITAR a requerida MARIA HELENA BRITO MIRANDA, CPF: 08542317149, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$:6.451,86 devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e 
despesas processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da 
dívida, bem com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo 
devedor. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos 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. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este 
que será publicado e afixado na forma da Lei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. Data supra 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20(vinte) dias 
Processo n.º 0007869-31.2017.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL SA 
Requerido: EDIVAN DARONCH 
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 CITAR o requerido EDIVAN DARONCH, CPF: 014.742.530-16, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, 
no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$148.561,10, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas 
processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem 
com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. 
Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos 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. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que 
será publicado e afixado na forma da Lei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do 
fórum. Data supra 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, NA FORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR autuada sob o nº 
0000225-83.2021.827.2741, proposta por GERSON PINTO DE ANDRADE, em face de ANTÔNIO PINTO DA SILVA. Pelo MM. 
Juiz de Direito, foi decretada a interdição de ANTÔNIO PINTO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, portador do Registro 
Geral nº 1.582.113, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 188.643.331-34, residente e domiciliado na 
Fazenda Estrela II. s/n.º, Fazenda Estrela do Norte, Wanderlândia/TO, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir 
transcrita: “Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em virtude da anuência ministerial, acolho o 
pedido formulado na peça vestibular, confirmo a liminar de evento 08 e DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de ANTÔNIO PINTO 
DA SILVA, o que faço com suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 do Código de Processo Civil, e nomeio-lhe 
CURADOR a pessoa de seu primo GERSON PINTO DE ANDRADE, ora requerente, nos termos do §1º do art. 1.775 do Código 
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Civil, para a prática de todos os atos da vida civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 
mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, à vista da gratuidade 
judiciária deferida por este Juízo no evento 8, bem como considerando a natureza e as particularidades da demanda. A presente 
sentença de interdição deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoais Naturais, bem como publicada no sítio eletrônico 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 
01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõe o § 
3º do art. 755 do Código de Processo Civil. Deverá o curador, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a especialização de hipoteca 
legal, caso o interditado possua bens imóveis registrados em seu nome. Para tanto, deverá ser pessoalmente intimado. Desde já 
deixo expressamente consignado que, o curador não poderá alienar bens móveis ou imóveis de propriedade do interditado, 
sendo que eventuais alienações de bens somente após autorização judicial expressa e especpífica. Com o trânsito em julgado e 
após o cumprimento das providências acima, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Sentença publicada 
eletronicamente. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Wanderlândia-TO, data e hora certificada pela assinatura 
eletrônica. Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO, 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. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 
e dois. E para constar, eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível o digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

ALVORADA 
Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002083-14.2017.8.27.2702/TO 
AUTOR: NELSON APARECIDO DORCE 
RÉU: GEISY APARECIDA MENEGASSO LONGO 
RÉU: IBRAIM LONGO 
EDITAL Nº 4826552 
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 CITA o(a) requerido(a) ESPÓLIO DE IBRAIM LONGO através da devedora solidária, GEISY APARECIDA MENEGASSO 
LONGO, brasileira, viúva, do lar, CPF nº 051.779.538-82, RG nº 7.730.708-2 SSP-SP, com endereço incerto e não sabido, de 
que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 00020831420178272702, Ação: Execução de Título Extrajudicial que lhe 
move NELSON APARECIDO DORCE, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, 
caput), no valor de R$38.896,49 (trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos); Em seguida, seja 
a parte executada INTIMADA quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma 
do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executado de que: a) em caso de integral 
pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para 
embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). Ficam ainda CITADOS para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contestar o pedido CAUTELAR e indicar as provas que pretende produzir, sob pena dos fatos alegados pelo 
autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos [Lei 13.105/2015, arts. 306 e 307]. Transcurso o prazo e não ofertada a 
resposta, ser-lhe-à nomeado curador especial através da Defensoria Publica, o qual será intimado para apresentar embargos à 
execução 
             Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 07/03/2022. Eu Ana Júlia Alves de 
Souza, estagiária, digitei e conferiDocumento 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 4826552v2 e do código CRC a31b30d9. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES 
Data e Hora: 7/3/2022, às 17:3:540002083-14.2017.8.27.2702 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 22.0.000011022-5 

INTERESSADO ASMIL 

ASSUNTO Participação em Cursos de Capacitação 

Decisão Nº 2494, de 17 de maio de 2022 
Tratam os autos da participação dos militares MAJ QOPM RG 06.295/1 KELSON SILVA DE CASTRO, MATRÍCULA 362474, 2º 
SGT QPPM RG 04.747/2 VALTEIR ANTÔNIO DA SILVA, MATRÍCULA 361911, 2º SGT QPPM RG 04.962/2 SÔNIA REGINA 
RODRIGUES PEREIRA, MATRÍCULA 354230 e CB QPPM RG 06.380/3 RONILDO PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 363872, 
nos cursos Elaboração e Análise de Planilha de Custos e Formação de Preços para Contratação de Serviços em Regime 
de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra, a se realizar na modalidade online, no período de 09, 10, 13, 14 e 15 de junho de 
2022 e Fiscalização Administrativa de Contratos Terceirizados, a se realizar na modalidade online, no período de 27 a 30 de 
junho de 2022. 
Tendo em vista o Parecer da ASJUADMDG (evento 4327759), assim como a Reserva Orçamentária da DIFIN/ORCDIFIN (evento 
4318520), no exercício das atribuições legais RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-
Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, conforme Despacho 33985 
(evento 4327927), com vistas à contratação do INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA para viabilizar a capacitação 
em referência, pelo no valor total de R$ 13.056,00 (treze mil cinquenta e seis reais). 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 da Lei 
8.666/93; e 
3. CCOMPRAS para encaminhamento de cópia da NE à empresa proponente e demais providências de mister. 
Concomitante, à ASMIL para ciência dos servidores e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000012409-9 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 2520, de 17 de maio de 2022 
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com visas à 
contratação da professora Valeria Ferioli Lagrasta para ministrar o curso Estruturação e Funcionamento do CEJUSC aos 
magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD, no dia 27 de junho de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 4329549) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4327826), 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 Despacho 34188/2022 (evento 4329876), com vistas à contratação da professora Valeria 
Ferioli Lagrasta para ministrar o curso em referência, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme 
proposta acostada ao evento 4307314.? 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, que substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 da Lei 
8.666/93; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à instrutora aludida e demais providências de mister. 
Concomitante, à DEESMAT para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000004651-9 

INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / DIVPGC 

ASSUNTO Mapeamento de Competências e Dimensionamento da Força de Trabalho 

Decisão Nº 2515, de 17 de maio de 2022 
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Tratam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto a contratação direta de serviços especializados de 
consultoria, em continuidade à implantação do Projeto de Gestão por Competência no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, tendo como principais serviços a serem desenvolvidos o Mapeamento de Competências e 
Dimensionamento da Força de Trabalho das unidades organizacionais, conforme Projeto Básico 27 DIVPGC, juntado no 
evento 4163186. 
A contratação pretendida está prevista no subitem 6.4.24 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2, evento 
4093098, tendo sido autorizada pelo Despacho 14243 DIGEP (4193194) e Despacho 14394 ASTDG (4194202). 
Considerando o Parecer 883 ASJUADMDG (4325563) e, existindo disponibilidade orçamentária juntada na Informação 10377 
(4248568) e Detalhamento de Dotação nº 652 - RESERVA (4249392), ACOLHO a manifestação proferida pelo Senhor Diretor-
Geral, via Despacho 34175 (4329702), ao tempo em que DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do 
inciso II do art. 25 c/c o inciso I, III e VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, visando à contratação da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (UFPA), por meio da interveniente administrativa, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da 
Pesquisa - FADESP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.572.870/0001-59, para a implantação do Projeto de Gestão por 
Competência no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, tendo como principais serviços a serem 
desenvolvidos, o Mapeamento de Competências e Dimensionamento da Força de Trabalho das unidades 
organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos moldes do Projeto Básico 27 DIVPGC, juntado no 
evento 4163186, através do Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional (GESTCOM), pelo valor total de R$ 
526.790,00 (Quinhentos e vinte e seis mil setecentos e noventa reais), conforme Proposta (4247959). 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação; 
2. DIFIN; 
3. DCC, para contratação; 
4. CCOMPRAS para providências; e 
5. DIVPGC e DIGEP para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000012251-7 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 2521, de 17 de maio de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor 
Dr. Tiago Gagliano Pinto Alberto para ministrar o curso Gestão no Sistema de Justiça, para magistrados e servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, efetivos e em exercício, de primeira e segunda instâncias; professores e servidores 
da Universidade Federal do Tocantins, efetivos e em exercício; profissionais atuantes no sistema de Justiça no âmbito da 
Prestação Jurisdicional e dos Direitos Humanos, a ser realizado na modalidade EAD no período de 6 a 11 de junho de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4330055) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4327739), 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 4330071, com 
vistas à contratação do instrutor Tiago Gagliano Pinto Alberto, para ministrar o curso aludido pelo valor total de R$ 9.000,00 
(nove mil reais), conforme proposta acostada ao evento 4301525. 
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 

 

Editais 
 
Edital Nº 253, de 17 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para 
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como no processo SEI nº 
22.0.000011289-9, CONVOCA o candidato a seguir especificado para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 
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publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentar a documentação necessária à formalização da contratação, nos termos 
dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021. 

  
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – COLMEIA – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 

ETAPA 2 
RESULTADO DEFINITIVO 

5 NILTON MESQUITA GOIS JÚNIOR 81 CADASTRO RESERVA 

  
1. O convocado deverá encaminhar a documentação à Secretaria da Diretoria do Foro da Comarca de Colmeia, por meio do e-
mail df-colmeia@tjto.jus.br. 
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 3218-
4251. 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

Portaria 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 798/2022, de 17 de maio de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Antiogenes Ferreira de Souza, matrícula nº 127849, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 29/08 a 27/09/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000029072-3 

INTERESSADO SUPERVISÃO TECNÓLOGICA ESMAT 

ASSUNTO   

Termo de Homologação Nº 47, de 17 de maio de 2022 
Tratam os autos de procedimento instaurado com o objetivo de registrar preços para futura aquisição de equipamentos 
necessários à modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e do Centro de 
Comunicação Social - CECOM. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 4329358), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4329361), ao tempo em que 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 31/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado às empresas DT 
OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, para o item 8, pelo valor total de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos 
reais), MARCELO VITOR PETRAZZINI, para os itens 3, 9 e 15, pelo valor de R$ 10.078,00 (dez mil setenta e oito reais), LUIZ 
CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, para os itens 2 e 6, pelo valor de R$ 44.272,00 (quarenta e quatro mil duzentos e setenta e 
dois reais), PROAV CAMPINAS LTDA para os itens 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 14, no valor de R$ 113.700,00 (cento e treze mil e 
setecentos reais), totalizando o valor global da ata em R$ 176.650,00 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta 
reais), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 4327307, 4327309 e 4327310), 
para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação deste Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à STESMAT para conhecimento e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1175/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000009574-9; resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula nº 352230 - SMP; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula nº 198524 - DINFR; 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1178/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000012747-0; resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula nº 352230 - SMP; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula nº 198524 - DINFR; 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se.  

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1196/2022, de 17 de maio 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 2022/114735 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 12/05/2022 a 
13/05/2022, com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 12 e 
13/05/2022; Conforme SEI 22.0.000004239-4, Evento 4324990.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 12/05/2022 a 13/05/2022, 
com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 12 e 13/05/2022; Conforme 
SEI 22.0.000004239-4, Evento 4324990.  

Art. 3º 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 1197/2022, de 17 de maio 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 2022/114562 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Digna Pereira Venâncio, Matrícula 355406, 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 Paraiso do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 11/05/2022 a 
11/05/2022, com a finalidade de obter o token certificado digital, indo ao anexo do TJ e na empresa do certificado digital, 
conforme Service Desk R49634.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1198/2022, de 17 de maio 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 2022/114488 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseli Zangirolami, Matrícula 354336, o valor de R$ 1.993,23, relativo ao 
pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para 
Dianopolis-TO, no período de 22/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de a fim de realizar as audiências de conciliação no 
Cejusc na Comarca de Dianópolis, presencialmente, conforme pedido inserto no SEI nº .22.0.000012507-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1199/2022, de 17 de maio 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 2022/114890 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Isadora Gasparini de Queiroz, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
354055, 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 Porto Nacional-TO para 
Palmas-TO, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento das atividades do CEJUSC 
ULBRA, conforme SEI 22.0.000014006-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000020121-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 11/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 106/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01587 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Leftec Comércio e Serviços - Ltda.  
CNPJ: 38.108.516/0001-63 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de mobiliários (Poltrona Interlocutor Fixa Tipo Diretor espaldar médio sem braços – 40 
unidades e Poltrona Interlocutor Fixa Tipo Diretor espaldar médio com braços fixo – cota de 24,8% do item 25 – 40 unidades), 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 40.712,00 (Quarenta mil e setecentos e doze reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
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Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 03 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000010672-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 03/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 9/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01681 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: V.S. Costa e Cia Ltda.  
CNPJ: 05.286.960/0001-83 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos para saúde (Estetóscopio Alto desempenho, 69 cm, Lúmem único – 4 
unidades) com a finalidade de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 36 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 11 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000011873-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 125/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01677 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Incorpast Indústria e Comércio de Pastas - Ltda.  
CNPJ: 78.459.443/0001-32 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais promocionais (Pasta Convenção em couro sintético – 70 unidades) 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 3.780,00 (Três mil e setecentos e oitenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.131.1145.4185 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 16 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 11 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000010846-8 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02050 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: We Gov – Treinamento para Gestão Pública Ltda. 
CNPJ: 21.922.841/0001-26 
OBJETO: Empenho destinado à participação dos servidores Henryque Cerqueira Vasconceles, matrícula 355.925, e Glês 
Cristina do Nascimento, matrícula 352.394, no treinamento "Redes 11", na modalidade presencial, a ser realizado nos dias 19 
e 20 de maio de 2022, em Florianópolis/SC. 
VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 16 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000012424-2 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01725 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
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CONTRATADA: Alexandre Lopes de Abreu. 
CPF: 330.925.913-72.                         
OBJETO: Empenho destinado a contratação do instrutor, para ministrar o curso Gestão de Política Pública de Tratamento 
Adequado de Conflitos, para magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, a ser realizado no período de 
23 e 24 de maio de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 16 de Maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000008134-9 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01899 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Mindworks Tecnologia Ltda. 
CNPJ: 10.473.828/0001-10 
OBJETO: Empenho destinado a participação dos servidores Alex Coêlho, matrícula 364453; Vicente Hercílio da Costa e Silva 
Andrade, matrícula 362893; das servidoras Alice Carla de Sousa Setubal, matrícula 352921; Lêda de Oliveira Batista Aires, 
matrícula 353592; e do magistrado Rodrigo da Silva Perez Araújo, matrícula 352536; no curso Fundamentos do Cobit 2019, na 
modalidade remoto online ao vivo, no período de 21 a 24 de junho de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 3.995,00 (Três mil e novecentos e noventa e cinco reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 06 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000010688-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 03/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 11/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01672 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.  
CNPJ: 29.926.189/0001-20 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos para a saúde (Simetrógrafo portátil de parede para avaliação postural), 
com a finalidade de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 1.509,24 (Hum mil e quinhentos e nove reais e vinte e quatro centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 08 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 10 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000012080-8 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01651 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Sales Treinamento Profissional e Gerencial - Ltda. 
CNPJ: 29.638.944/0001-70.                
OBJETO: Empenho destinado a contratação da empresa para ministrar o curso ATUALIZAÇÃO NA NOVA LEI DE ABUSO DE 
AUTORIDADE, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período 
de 13 a 31 de maio de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
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Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 09 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000010690-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 03/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 51/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01625 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Health Santa Luiza Eireli.  
CNPJ: 27.602.134/0001-39 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos para a saúde (Estetoscópio, 3 unid.), com a finalidade de atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 2.596,05 (Dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 36 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 05 de maio de 2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 
PROCESSO Nº 22.0.000000342-9 

Aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (17/05/2022), 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 abertura da proposta de preços da 
Concorrência nº 003/2022 – Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia 
para execução dos serviços de Construção do novo prédio Fórum da Comarca de Tocantinopolis, em regime de 
empreitada por preço global, conforme convocação acostada aos autos no evento 4327755. Compareceu a presente sessão: 1 
– CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato 
por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-87, Telefone (63) 9.98428.2660/3215-
5005, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br; e 2 – IRKA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 16.879.847/0001-28, 
empresa de grande porte, representada neste ato por Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho, portador RG nº. 1.146.500 
SSP/TO e CPF nº. 045.441.881-80, Telefone (63) 3026.555, e-mail: irkacontrucoes7@gmal.com. Em seguida o Presidente da 
CPL declarou aberta à sessão às 14h10min, 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$ 6.097.023,54 (seis milhões noventa e sete mil vinte e três reais e cinquenta e quatro 
centavos); 2 – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ N. 08.639.717/0001-90, ofertou o valor de 
R$ 5.784.524,85 (cinco milhões setecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 3 - 
IRKA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 16.879.847/0001-28, ofertou o valor de R$ 5.727.276,29 (cinco milhões setecentos e 
vinte sete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove 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 19/05/2022, às 16:00 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. Registra-se que a membro 
titular Joana D'arc Batista Silva, foi substituída nesta sessão pelo 2º suplente Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira. 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 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro da CPL – 2º Suplente 
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Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 

Luíza de Oliveira Carvalho Varajão 
(ausente) 

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA 
Paulo Edgar Tavares 

IRKA CONSTRUÇÕES LTDA 
Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos 

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO: 
TERMO AUTORIZAÇÃO Nº 2/2022 
PROCESSO 22.0.000001162-6 
PARTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Cristiano Humberto Nowill 
OBJETO: Pela presente autorização, fica autorizada ao TJTO a utilização do nome da senhora Dorina de Gouvêa Nowill, para a 
nomeação de software criado pelo servidor Ângelo Stacciarini Seraphin, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, Doutorando no Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional pela UFT/ESMAT e pelo servidor 
Jhonatas Henrique de Lima Mota, analista de tecnologia da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 
A presente autorização se dá de maneira gratuita, não onerosa, por prazo indeterminado, do direito ao nome na utilização do 
software pelo Tribunal de Justiça, ficando vedada a sua utilização para outros fins, que não os especificados no presente termo. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 794/2022, de 16 de maio 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 MARESSA MADEIRA PASSOS, matrícula nº 354911, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09 a 29/05/2022, a partir de 13/05/2022 até 29/05/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 19/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 366/2022, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor IDERLAN GLORIA AZEVEDO, matrícula nº 171161, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE REGISTRO CONTÁBIL, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114813; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

362833 LEANDRO PEREIRA FREITAS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 16/05/2022 à 19/05/2022 
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Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 795/2022, de 16 de maio 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 SILVIA MARIA SANTOS RIBEIRO SOUZA, matrícula nº 357877, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 16/05 a 14/06/2022, a partir de 16/05/2022 até 14/06/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 367/2022, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUACEMA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora OLINDA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 77050, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUACEMA - 1ª VARA CÍVEL, no período de 02/05/2022 a 
31/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114851; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

97826 NOELMA SILVA BRITO TELES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 02/05/2022 à 31/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 368/2022, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor PAULIRAN SILVERIO NETTO, matrícula nº 246545, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS, 
no período de 25/05/2022 a 03/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114859; 
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.  
 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5188 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022 41 

 

 
 

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354276 CLEONE JOSE DE OLIVEIRA  CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 25/05/2022 à 03/06/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 369/2022, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ROSIMAR JOSÉ DE FARIA PIRES, matrícula nº 144360, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
18/05/2022 a 18/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114860; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

145847 ROSINETO DA SILVA RITA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/05/2022 à 18/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 796/2022, de 17 de maio 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 AMANDA EMILENE ARRUDA, matrícula nº 355427, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 16/05 a 02/06/2022, a partir de 16/05/2022 até 02/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 12 a 29/09/2022, 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 797/2022, de 17 de maio 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 LEONARDO ANDRADE LEAL, matrícula nº 259238, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 13/05 a 11/06/2022, a partir de 13/05/2022 até 11/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 370/2022, de 17 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS , no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como o art. 10 da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018, que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2022/114868; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor SANDRO MASCARENHAS NEVES, matrícula nº 117559,CHEFE DE DIVISÃO DE CORREIÇÃO, 
INSPEÇAO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO CGJUS, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir o cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade GABINETE DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES, 
no período de 09/12/2019 à 01/04/2020, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Ficam revogadas as disposições contrárias.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 371/2022, de 17 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ANTONIO CARLOS PEREIRA DA 
SILVA, matrícula nº 84055, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 15/03/2022 a 13/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114950; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

140666 EDIMAR CARDOSO TORRES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 15/03/2022 à 13/05/2022 

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

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 372/2022, de 17 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEIXE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora MELANIA WICKERT SCHAEDLER, matrícula nº 150564, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PEIXE - 1ª VARA CÍVEL, no período de 10/05/2022 a 
13/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114966; 
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.  
 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5188 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022 43 

 

 
 

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353968 ELIANE DIAS DE CASTRO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 10/05/2022 à 13/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 373/2022, de 17 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEIXE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora MELANIA WICKERT SCHAEDLER, matrícula nº 150564, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PEIXE - 1ª VARA CÍVEL, no período de 16/05/2022 a 
16/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114967; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353968 ELIANE DIAS DE CASTRO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 16/05/2022 à 16/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
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3ª TURMA JULGADORA 
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1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
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