
DJ 5190 
19/05/2022 

 
 

 
Diário da Justiça 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXIV–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5190–PALMAS, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

 

SEÇÃO JUDICIAL ......................................................................................................................................................................... 2 

1ª CÂMARA CÍVEL ........................................................................................................................................................................................ 2 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 2 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES .................................................................................................................................................................... 27 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 28 

PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 28 

DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 30 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................................................... 38 

CENTRAL DE COMPRAS .............................................................................................................................................................................. 38 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ................................................................................................................................................... 39 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 40 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 42 

 
  



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5190 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022 2 

 

 
 

SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Intimações de acórdãos 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  0013156-47.2021.8.27.2700 
AGRAVANTE: JOSEFA GOMES MACIEL 
ADVOGADO(A): RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166)        
AGRAVADO: BANCO PAN S.A. ( EXEQUENTE) 
ADVOGADO(A): ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, 
Relator(a), no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 
tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR o agravado(a): BANCO PAN S.A. do ACORDÃO constante do evento 
51 dos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013156-47.2021.8.27.2700/TO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA.NÃO CONTRATADA. SUSPENSÃO POR FORÇA DO 
IRDR Nº 0010329-83.2019.827.0000. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar da demanda versar acerca de contrato entabulado por consumidora idosa e analfabeta, a 
pretensão se alicerça sob a declaração de inexistência de negócio jurídico com a instituição financeira credora, ao argumento de 
que não contraiu nenhum serviço, cujas parcelas vêm sendo debitadas em seu benefício previdenciário, lado outro, o IRDR 
objetiva uniformizar as decisões da Corte nas demandas que envolvam discussão acerca de contratos de financiamento 
celebrados pelas instituições financeiras com idosos analfabetos. 2. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão 
agravada e determinar o regular prosseguimento da ação originária. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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 
 CITAR o (a) acusado(a): FRANCISCO BATISTA DE BRITO, brasileiro, em união estável, natural de Araguaína/TO, nascido 
aos 5.10.1977, filho de Maria dos Anjos Nunes e José Batista Nunes, inscrito no CPF sob o nº. 920.393.241-0, o(a) qual foi 
denunciado(a) nas penas do Artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos da ação penal nº 0008924-
37.2022.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado 
oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, 18 de Maio de 2022. Eu, Társis de Souza Santiago, Servidor de Secretária Judiciário, digitei o presente. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR  - 
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR o (a) 
acusado (a): GUTEMBERG MARTINS RIBEIRO, conhecido como "Gaguinho", brasileiro, filho de Olinda Maria Martins Ribeiro, 
nascido em 22 de junho de 1975, em Araguaína/TO, CPF 376.585.062-49, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para: 1) 
no prazo de 10 (dez) dias, constituir e habilitar novo advogado, a fim de continuar patrocinando a sua defesa. Habilitada da 
nova defesa técnica, intime-se para a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário (artigo 422 do 
CPP). Caso esgotado o prazo de manifestação, nomeio desde já o NUPJUR/FACDO para prosseguir na defesa do denunciado. 
A intimação da defesa dativa acerca desta nomeação será pessoal, e incluirá a concessão de prazo de 5 dias para a 
apresentação do rol de  testemunhas. Nessa hipótese, intime-se também o acusado, informando-o de que lhe foi noemado 
defensor dativo, todavia, a qualquer momento poderá constituir advogado, o qual receberá o processo no estado em que ele se 
encontrar; 2) para participar no dia 13/6/2022, às 17 horas, para audiência de instrução por videoconferência, através do 
link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=Xh5YUtycwdBEEebj3oFASg==, destinada à oitiva da testemunha Alessandro 
Noleto Lima, residente fora da comarca e indicada pelo Ministério Público na fase do artigo 422 do CPP (evento 208). Referida 
oitiva servirá à instrução da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 28/6/2022. 3) Comparecer à sessão de 
julgamento pelo Tribunal do Júri no dia 28 de junho de 2022, às 8 horas, que ocorrerá no salão do júri do Fórum da 
Comarca, situado na Avenida Filadélfia, em frente ao Parque de Exposição Agropecuária. Sejam tomadas as providências 
necessárias para a realização do ato. O dia livre será 1º de julho de 2022 (sexta-feira), às 8 horas, ficando as partes desde já 
intimadas de que em caso de redesignação da sessão de julgamento, a data será esta. Araguaína, 19 de maio de 2022. Dr. 
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Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
"Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins. Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína: Av. Filadélfia, 3.650, setor das Autarquias 
Estaduais, CEP: 77813-905 - Araguaína-TO, Fone: (63) 3501-1500. Francisco Vieira Filho-juiz de direito titular. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...  
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00037294720178272706, requerida por MAURA MARTINS DE ANANIAS, brasileira, 
solteira, dona de casa, portadora do RG n° 813.846, SSP/TO., e inscrita no CPF/MF sob o n° 016.396.701-65, residente e 
domiciliada na Rua Perimetral, n° 29 setor Couto Magalhães na cidade de Araguaína-TO.,  move em face de  CÉLIO MARTINS 
RUFFO, brasileiro, natural de Araguaína-TO., nascido em 08/01/1999, solteiro, portador do RG nº 1.286.153, SSP/TO, e do CPF 
sob o nº 060.404.041-59, filho de Gerônimo Braga Ruffo e Maura Martins de Ananias, Cuja Certidão de Nascimento lavrada sob 
o nº 104.398, Livro A-153, Fls 263, Junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais desta cidade, residente e domiciliado 
no endereço da Curadora. Pelo MM. Juiz, no evento 53 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...ISTO 
POSTO , acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADOR em favor do requerido CÉLIO MARTINS RUFFO , na pessoa de sua Mãe, MAURA MARTINS DE ANANIAS, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome do curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.1462015, ficando 
a Curadora autorizada a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como 
perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 
I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica a Curadora ciente de que deverá aplicar em benefício 
do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de 
Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 
interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa 
devida. Araguaína-TO, hora e data constantes da movimentação processual. FABIANO RIBEIRO Juiz Titular. E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por 
meio eletrônico e, através do número 0003729-47.2017.8.27.2706 e chave 404695824017 do processo acima informados, é 
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos dezenove dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e dois (19/05/2022). Eu,  Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat.; 238445, que o digitei e conferi. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - Prazo de 10 dias - Autos nº 5000605 15.2010.827.2706 
O DOUTOR ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM JUIZ DE DIREITO, EM SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA PELA VARA DOS 
FEITOS DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE E COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, tramitam os autos da AÇÃO 
DESAPROPRIAÇÃO Nº 5000605-15.2010.827.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de NILZA FRANCISCA 
DA CONCEIÇÃO e OUTROS, tendo por objeto a desapropriação das áreas e benfeitorias dos imóveis integrantes da diretriz 
definitiva da Rodovia TO 226 no trecho denominado: “Trecho 153 Nova Olinda/Garimpinho”, com faixa de domínio de 80,00 
metros, simétrica em relação ao eixo da rodovia, sendo 40,00 metros para um lado e 40,00 metros para o outro, com base no 
Decreto Estadual nº 4.141, de 10 de agosto de 2010 (DOE nº 3.198), conforme consta na petição inicial e documentos que a 
acompanham, tendo o expropriante depositado a quantia para o fim específico de imissão na posse nas áreas dos imóveis acima 
referidos, requerendo agora, o expropriado Divino Borges de Oliveira, o levantamento da importância que lhe é de direito. Assim, 
o presente edital é expedido em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com prazo de 10 (dez) 
dias, para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
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ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local, no lugar público e de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade e comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (19/05/2022). ALVARO NASCIMENTO CUNHA - 
Juiz de Direito em Substituição Automática 
 
EDITAL PARACONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - Prazo de 10 dias - Autos nº 5000605-15.2010.827.2706 
O DOUTOR ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM JUIZ DE DIREITO, EM SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA PELA VARA DOS 
FEITOS DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE E COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, tramitam os autos da AÇÃO 
DESAPROPRIAÇÃO Nº 5000605-15.2010.827.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de NILZA FRANCISCA 
DA CONCEIÇÃO e OUTROS, tendo por objeto a desapropriação das áreas e benfeitorias dos imóveis integrantes da diretriz 
definitiva da Rodovia TO 226 no trecho denominado: “Trecho 153 Nova Olinda/Garimpinho”, com faixa de domínio de 80,00 
metros, simétrica em relação ao eixo da rodovia, sendo 40,00 metros para um lado e 40,00 metros para o outro, com base no 
Decreto Estadual nº 4.141, de 10 de agosto de 2010 (DOE nº 3.198), conforme consta na petição inicial e documentos que a 
acompanham, tendo o expropriante depositado a quantia para o fim específico de imissão na posse nas áreas dos imóveis acima 
referidos, requerendo agora, os expropriados José Alves de Rezende e sua esposa Cleuza Cardoso Rezende, o levantamento 
da importância que lhe é de direito. Assim, o presente edital é expedido em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local, no lugar público e de costume. DADO E PASSADO 
nesta Cidade e comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 
dois (19/05/2022). ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito em Substituição Automática 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0013257-76.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A 
RÉU: ELESBAO ALVES DA SILVA (ESPÓLIO) 
RÉU: MARINETE GONCALVES DA SILVA (INVENTARIANTE) 
EDITAL Nº 4263675-CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS 
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 0013257-76.2015.8.27.2706 e chave  do processo nº 638571051415, 
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada ELESBAO ALVES DA SILVA, 
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 33.245,49 (trinta e três mil, duzentos e quarenta cinco reais e quarenta nove 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 de Financiamento n.º 036061895 para Aquisição de Bens, garantido por 
Alienação Fiduciária. 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 97. 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 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, aos três dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e vinte um (03/12/2021). 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 4263675v2 e do código CRC 63eebe7e. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0011850-69.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 
RÉU: DIOGENES HEDERSON BARROS SABINO 
EDITAL Nº 5373923-CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS 
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 0011850-69.2014.8.27.2706 e chave  do processo nº 263499850414, 
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ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requeridaDIOGENES HEDERSON 
BARROS SABINO 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$ 61.828,04 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e 
quatro 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 Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo de n. 5260818970. 
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 117. 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 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, aos onze dias do mês 
de maio do ano de dois mil e vinte e dois (11/05/2022). 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 5373923v2 e do código CRC 84a8c86d. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SNETENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5436918 
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 0015893-
73.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CLEONICE MORAIS DA GAMA SILVA, CPF nº 
251.680.963-87, 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 33 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 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. Promova o encerramento do prazo 
acostado ao evento 29; 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. 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 18 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 5437578, 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 0018038-
34.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de WALMIR RAMOS PEREIRA, pessoa fisica, inscrita 
no CPF sob o nº 347.221.731-68, 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 - 
SENT1. dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais. 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 julgam 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 
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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. 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. 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 18 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 5441158, 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 0017001-
40.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GILVAN TAVARES COSTA, pessoa fisica, inscrita 
no CPF sob o nº 388.735.401-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 55 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... 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 total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. 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, em face ao pagamento. Sem condenação em custas em razão do cancelamento das CDA’s. 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 - Expeça-se alvará judicial em favor do 
executado, quanto aos valores constritos, conforme a conta informada no evento 53. 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 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. 5 - 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. Intime-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 19 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de  Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028380-75.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELAINE DE SOUSA COSTA VIEIRA 
Sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, admoesta o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ademais, o Código de 
Processo Civil, em seu artigo 98, apregoa que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 
justiça, na forma da lei”. Após detida análise aos documentos acostados ao evento (31 e 52), depreendi que a executada Elaine 
de Sousa Costa Vieira é pessoa hipossuficiente e, por tanto, faz jus à prestação jurisdicional gratuita. Ante ao exposto, sob a 
égide do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO A 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA a Elaine de Sousa Costa Vieira, vez que não vislumbrados, ao menos por ora, elementos que 
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Adotem-se as providências necessárias quanto ao 
status do cálculo e informações adicionais. Ademais, 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 parte executada ao 
pagamento das custas processuais, 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. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. 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 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5190 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022 7 

 

 
 

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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000103-13.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SHIRLEY VALQUIRIA MAGALHAES 
RÉU: REINALDO MARENGO EVANGELISTA 
RÉU: MARENGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
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. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018038-34.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  WALMIR RAMOS PEREIRA 
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 total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. 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 julgam 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. 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. Araguaina-TO,  28 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017001-40.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  GILVAN TAVARES COSTA 
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 total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. 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, em face ao pagamento. Sem condenação em custas em razão do cancelamento das CDA’s. 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 - Expeça-se alvará judicial em favor do 
executado, quanto aos valores constritos, conforme a conta informada no evento 53. 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 
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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 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. 5 - 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. Intime-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 0015225-68.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  RAPIDO MARAJO LTDA . EM RECUPERACAO JUDICIAL 
Executado :   LAZARO MOREIRA BRAGA 
Executado :  ODILON WALTER DOS SANTOS 
SENTENÇA: “(...) Isto posta, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 
Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Sem 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1 - 
Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Proceda o cartório, com o translado da presente sentença 
aos autos do processo principal nº 00090982220178272706, devendo o exequente ser intimado no feito principal para fazer 
juntada da planilha atualizada débito retirando o processo dos presentes cálculos. 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 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. 5 - 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. 6 - Proceda-se com o recolhimento do mandado de citação distribuído. 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. Araguaina-TO,  27 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0012349-43.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCALL 
Exequente: SILVANA BRINGEL AIRES MURAD 
Exequente :  CARLOS MURAD 
Exequente :   VICKIN PRESENTES LTDA 
Executado :  ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: “(...) Aduz o Código de Processo Civil, no inciso VI de seu artigo 485, que o juiz não resolverá o mérito quando 
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. In casu, conforme discorrido no relatório, este Juízo determinou 
a intimação da parte autora para que se manifestasse se era de seu interesse o prosseguimento deste feito, ao que os 
embargantes requereram a compensação de parcelamento com montante penhorado em processo diverso da ação embargada. 
Assim sendo, resta evidente a falta de interesse dos embargantes quanto à manutenção da presente ação, motivo pelo qual sua 
extinção é medida de se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 
485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de interesse processual da parte embargante. Sem condenação ao 
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, vez que não houve instauração de lide. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que INTIME a parte autora acerca do presente conteúdo. Transcorrido 
o prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO,  29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005762-15.2014.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCALL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado :  J N S ARAUJO GUARESE 
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Executado :  JOSEPH NICKOLAS ARAUJO GUARESE 
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 em sua integralidade. 
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. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno os executados 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 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Intime-se o executado, através de seu 
advogado, acerca do conteúdo da presente sentença, bem como, para que no mesmo ato, informe os dados bancários para 
levantamento do valor constrito no evento 48; 3 - Sobrevindo manifestação do executado, expeça-se o respectivo alvará judicial; 
4 - 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; 5 - 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. Araguaina-TO,  28 de abril de 
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1199/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 18 de maio de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
20/5/2022 à 27/5/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
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I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Gilson Coelho Valadares, Juiz de Direito, titular da Vara Única da Comarca de Goiatins/TO, 
responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo 
período compreendido entre às 18h01 do dia 20/5/2022 às 11h59 do dia 27/5/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Maraína Moreira da Costa, Cedida ao TJTO, lotado(a) na Vara Única da Comarca de 
Goiatins/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99954-6778. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Hawill Moura Coelho, telefone (63)99225-9249, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para a disponibilidade de informações e esclarecimentos, com 
suporte em caráter de urgência, junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme a seguir: 
I – Telefone de plantão do Jurídico da SES/TO, por meio do telefone (63)99966-4032, e-mail gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
II – Telefone de plantão da Central de Leitos/Regulação da SES/TO, por meio dos telefones (63) 99996-4457, (63)3218-
17775 e 3218-3270, e-mail spas.sesau18@gmail.com. 
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e dois (18/5/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
PROCESSO nº. 0005069-68.2018.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: ANTONIO 
MOZELIO FERNANDES - Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA – MM. Juiz de Direito pela Vara Criminal desta 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado; DORALINO ALVES FEITOSA, brasileiro, 
casado,vaqueiro,nascido em 27/05/1985 em Miranorte/TO, filho de Luiz Alves Feitosa e Maria Engraça da Conceição, residente 
na Rua av. Brasil , 1447 - centro - 77725000   Colméia – TO ,por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do (a) acusado (a) ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, 
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, no s 
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termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de MAIO de 
2022. Eu, _____ (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de 
Direito pela Vara Criminal. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 1ª Escrivania Cível de Cristalândia 
USUCAPIÃO Nº 0001276-13.2021.8.27.2715/TO 
AUTOR: TEREZINHA BARBOSA PIRES 
AUTOR: JOSÉ NOBREGA PIRES SANTANA 
RÉU: DIAMANTE AGRICOLA S/A 
EDITAL Nº 5443915 
EDITAL DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES OU CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E 
INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
Prazo de 15 (quinze) dias 
O Exmo. Dr. WELLINGTON MAGALHAES - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia-TO, na forma da Lei, etc. F A Z S 
A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Escrivania Cível de 
Cristalândia - Tocantins, tem curso uma ação de Usucapião, Reg. sob n.º 0001276-13.2021.8.27.2715 chave de acesso: 
874370655021, a qual figura como requerentes JOSÉ NÓBREGA PIRES SANTANA, brasileiro, aposentado, portador do RG 
1.332.809 SSP/TO, inscrito no CPF 122.227.551-15; e TEREZINHA BARBOSA PIRES, brasileira, portadora do RG 295.194 
SSP/TO, inscrita no CPF 894.157.871-04, ambos casados em regime de comunhão universal de bens, desde 22/12/1965, 
agricultor, residentes e domiciliados na Fazenda Estância Jussara e como requerido DIAMANTE AGRÍCOLA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ 10.307.397/0001-12, com sede na Rua Terezinha, nº 380, Salas 803 a 806, Alto da Glória, 
Goiânia - GO. CEP: 74.815-715, cujo o imóvel é uma área localizada no patrimônio municipal de Lagoa da Confusão-TO, com 
com 76,90,20 hectares, registrado junto a C.R.I de Lagoa da Confusão - TO, com os seguintes limites e confrontações, nos 
termos do memorial descritivo: Começa no marco 01, com a coordenada em UMT: 0628408-8799367, cravado à margem do lago 
capim e posse de Almir Carlos da Costa em um marco georreferenciado, segue com os azimutes e distâncias 
seguintes:AZ=78º30’48” - 763,29M, marco 02; AZ=20º00’17” - 681,09M, marco 03, confrontando com Almir Carlos da Costa; daí 
segue com os azimutes e distâncias seguintes: AZ=267º42’55” - 777,62M, marco 04; AZ=284º48’30” - 89,99M, marco 07, 
confrontando do marco 03 ao marco 07 com o Sr. Laerte Rodrigues; deste com os azimutes e distâncias seguintes: 
AZ=193º42’25” - 422,02M, marco 08; AZ=101º14’10” - 456,75M, marco 01, confrontando do marco 07 ao marco 01, com Almir 
Carlos da Costa, onde deu início a este levantamento. A área acima discriminada é parte do Lote 1 do loteamento Cana Brava., e 
de acordo com o disposto no art. 34 do Decreto Lei 3.365/41 por este meio CITÁ-LOS, os réus CONFRONTANTES OU 
CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 
INTERESSADOS, para no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestarem a ação, sob pena de revelia, ficando desde já 
cientificados de que não sendo contestada se presumirão aceitos por eles como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
e afixado na forma da lei. Eu, RAIMUNDO ALVES MIRANDA, Servidor de secretaria, que digitei e conferi. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Cristalândia - To, aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois (2022). 
WELLINGTON MAGALHÃES Juiz de Direito. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente edital no local 
de costume na data de ____/____/2022. Eu, ___________Servidor de secretaria. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
FINALIDADE: CITAR os requeridos HÉLIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ nº 
02.968.301/0007-24, MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES CPF 370.790.851-87 e MAYCKEL SANDERSON LIMA 
ALVES CPF 711.111.311-04, residente em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e demais 
documentos que a instruem, para no prazo de 20 dias, devendo a publicação ocorrer uma vez somente no Diário de 
Justiça do Tribunal de Justiça do Tocantins, já que a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ainda não 
está regulamentada, conforme determinado no Despacho do evento 45. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador 
especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital 
que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 12 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, 
Tatiana Lopes dos Santos Souza, Servidora de secretaria que o digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito 
desta Comarca.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de 
_________. Eu, _______________Servidora de Secretaria. 
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FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, se 
processam os autos de Interdição/Curatela nº 0000673-02.2019.8.27.2717 (chave do processo nº 264048229419), promovido, 
Julgado procedente o pedido inicial, e DECLARAR a incapacidade civil de ELIANA SILVA FERREIRA ao exercício dos atos da 
vida civil de natureza patrimonial e negocial, nos moldes do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e para, com espeque no artigo 
755, inciso I do CPC, DEFINIR que a CURATELA da requerida dar-se-á sem prazo final pré-estabelecido, e, para o exercício da 
curatela definitiva nomeio a autora LUZIENE FERREIRA DE AZEVEDO como curadora definitiva da interditada, lavrando-se o 
termo respectivo, devidamente compromissado perante este Juízo, nos termos da Sentença proferida no evento 85, que em 
resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “ Diante do exposto, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de DECLARAR a incapacidade civil de ELIANA SILVA 
FERREIRA ao exercício dos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, nos moldes do artigo 4º, inciso III, do 
Código Civil, e para, com espeque no artigo 755, inciso I do CPC, DEFINIR que a CURATELA da requerida dar-se-á sem prazo 
final pré-estabelecido, e, para o exercício da curatela definitiva nomeio a autora LUZIENE FERREIRA DE AZEVEDO como 
curadora definitiva da interditada. Por meio da Curatela definitiva fica a curadora autorizada a representar judicialmente e 
administrativamente a interditada, podendo praticar quaisquer atos jurídicos ou administrativos em nome da interditada, perante 
órgãos públicos, em especial, no órgão previdenciário, atos sujeitos a prestação de contas. A Curadora definitiva não poderá 
alienar bens da interditada sem prévia autorização judicial. Esta sentença serve como termo de curatela definitiva. Sem 
custas e sem honorários, devido a gratuidade judiciária já deferida. Intime-se. Após o trânsito em julgado, providencie-se a 
inscrição desta sentença no Registro de Pessoas Naturais, e, imediatamente, publique-se na rede mundial de computadores, no 
sítio do tribunal deste Estado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 
e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da curadora, a 
causa da interdição, os limites da curatela, nos termos da parte final do artigo 755, §3° do NCPC. Em seguida, arquivem-se os 
autos com as baixas necessárias. Cumpra-se." Keyla Suely Silva da Silva Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Figueirópolis/TO, 19 de maio de 2022. Eu Maria Amélia da Silva Jardim, Técnica Judiciária o digitei. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO, FAZ SABER a quantos o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem, que o Leiloeiro Oficial, DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, matrícula JUCETINS nº. 
2016.05.0017, nomeado por este Juízo, realizará ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR PELO PRAZO DE 90 
(NOVENTA) DIAS do(s) bem(ns) penhorado(s) do Executado(s), através do sito eletrônico www.dmleiloesjudiciais.com.br, na 
forma abaixo descrita: 
PROCESSO Nº. 5000053-78.2005.8.27.2721 – EXECUÇÃO FISCAL REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 
01.786.029/0001-03) REQUERIDOS: VALMIR LOPES DA SILVA – ME (CNPJ: 00.024.869/0001-76) E VALMIR LOPES DA 
SILVA (CPF: 255.813.841-34). 
BEM(NS): Uma área de terreno, na cidade de Guaraí, com 562,50 metros quadrados, constituída pela integridade do Lote nº. 04, 
da quadra 04, do Loteamento Bairro São Luiz, situada na Avenida Fortaleza, s/nº., com os seguintes limites e confrontações: 
14,00 metros de frente para a Avenida Fortaleza; 11,00 metros de fundo, limitando com a Rua Norte Sul; 41,00 metros em uma 
lateral, limitando com o lote nº. 03 e 49,00 metros na outra lateral, limitando com os lotes nºs. 05 e 05-A; todos da mesma 
quadra. Imóvel matriculado sob nº. 7.398 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO.  
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), em 17 de fevereiro de 2021.  
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 2007.0010.2520-0/0 (5000186-18.2008.8.27.2721), em favor do Estado do Tocantins, em 
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 5000262-37.2011.827.2721, em favor da Fazenda 
Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO (SUSPENSO); Penhora nos autos nº. 0003022-
39.2014.827.2721, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos 
nº. 5000181-25.2010.827.2721, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO. Outros 
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.  
DEPOSITÁRIO: VALMIR LOPES DA SILVA, Avenida Bernardo Sayão, nº. 2419, Guaraí/TO.  
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima. Quem pretender arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela 
Internet através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, 
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para o encerramento da Alienação por Iniciativa 
Particular, para fins de lavratura do termo próprio.  
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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. 
LEILOEIRO OFICIAL: A alienação está a cargo do Leiloeiro Oficial, DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. 
COMISSÃO: 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.  
PRAZO: O prazo máximo para a venda será de 90 (noventa) dias a contar a partir da disponibilização do Edital de Alienação no 
site do leiloeiro. Uma vez oferecida proposta, intimem-se pessoalmente as partes e, quando for o caso, o credor hipotecário, o 
cônjuge, o terceiro que ofereceu o bem à constrição, o co-proprietário e o ocupante, nos termos do art. 879, inciso I, do Código 
de Civil, para, querendo, sobre ela se manifestarem, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, observando que a ausência de 
objeção expressa implicará aceitação tácita a venda particular, dispensando-se a prévia intimação da parte executada acerca de 
cada proposta de compra oferecida. A falta de interessados no prazo assinalado será comunicada ao juiz, que determinará 
providências cabíveis, inclusive eventual dilação de prazo, procedendo-se, se necessário, à atualização da avaliação. O lance 
mínimo para a venda será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado da avaliação. 
FORMAS DE PAGAMENTO: O valor da venda do bem deverá ser depositado em conta vinculada a este juízo.  
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$ 1.000,00 cada; 
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança;  
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; 
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.  
A alienação poderá ser julgada ineficaz, se o proponente provar, nos 05 (cinco) dias seguintes à assinatura do termo de 
alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não mencionado; e nos casos de ausência de prévia notificação da 
alienação ao senhorio direto, ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer 
modo parte na execução, nos termos do art. 889, do CPC/2015. 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados VALMIR LOPES DA SILVA – ME na pessoa de seu Representante 
Legal e VALMIR LOPES DA SILVA e seu cônjuge MARTA CARVALHO MAGALHÃES SILVA, 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 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). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade de Guaraí/TO. Guaraí, Tocantins 16 de abril de 2022. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de 
Direito 
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2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 
0005714-98.2020.8.27.2721, ajuizada por ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA em desfavor IVONE CUNHA DA 
SILVEIRA, brasileira, casada, RG n. 9.037.081.321 SSPPC/RS, CPF n. 691.052.511-68, residente e domiciliada nesta cidade; 
feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de doença de Alzheimer (CID G30), relativamente 
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADOR o seu esposo o Sr. 
ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA, legalmente compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença – 
evento 71 e r. decisão constante do evento 85, que, em resumo, têm o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas 
considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, confirmo a liminar deferida para, decretar a 
interdição de IVONE CUNHA DA SILVEIRA, com declaração de que é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser 
portador de Retardo mental grave, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curador da interditanda, o 
Senhor ANTONIO FERANNDO FERREIRA DA SILVEIRA, brasileiro, casado, pintor, RG nº 009839 SSP/TO, inscrito no CPF nº 
811.323.011-49, residente e domiciliado na Avenida Ceará nº 1063, Setor Pestana, cidade de Guaraí/TO, que não poderá por 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização 
judicial. Fica advertida ao curador que os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser 
aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do 
CPC e as respectivas sanções. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel 
desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, 
ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial.  Em 
obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas 
pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as 
cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito." Data e Hora: 26/4/2022, às 15:32:54 DECISÃO: "Vistos etc., Nota-se de 
sentença proferida em evento 71, que as qualificações do Sr. ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA estão incorretas, 
razão pela qual determino que onde se lê: Nomeio curador da interditanda, o Senhor ANTONIO FERANNDO FERREIRA DA 
SILVEIRA, brasileiro, casado, pintor, RG nº 009839 SSP/TO, inscrito no CPF nº 811.323.011-49, residente e domiciliado na 
Avenida Ceará nº 1063, Setor Pestana, cidade de Guaraí/TO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 
imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Passará a ser lido: Nomeio 
curador da interditanda, o Senhor ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do 
RG nº 1000921666-SSPPC-RS, inscrito no CPF com o nº 078.138.990- 91, residente e domiciliado na Avenida Presidente Dutra, 
nº 1319, Centro, Guaraí – Tocantins. Quanto ao CID da requerida, importante ressaltar que o correto seria o  CID:G30 (doença 
de Alzheimer). Mantenho no mais, inalterada a referida sentença. Local e data pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito.” Data e Hora: 12/5/2022, às 19:26:34. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (16/05/2022). 
Eu, Elisania Farias Coelho, estagiária, digitei e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: WALTER ROMANATO, LUIZ ROMANATO JÚNIOR, ARMANDO ROMANATO SOBRINHO, YVONE COSTA 
ROMANATO (ESPÓLIO DE BRUNO ROMANATO), RAUL CARLOS BRIQUET, LUIZ ROMANATO, DOMINGOS ROMANATO 
NETO, DANTE ROMANATO E BRUNO ROMANATO FILHO 
OBJETIVO: CITAÇÃO dos requeridos do inteiro teor do autos nº 00007076420168272722, Ação de Cobrança que lhe move 
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A., inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 20223016000170, do inteiro teor da 
petição inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o presente feito, sob pena de serem, presumidos aceitos por 
verdadeiros os fatos asrticulados na inicial, e ainda, confissão e revelia, nos termos do art. 285 e 319 do CPC. VALOR DA 
CAUSA de R$ 19.649,31. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que 
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será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 19/05/2022. Eu, FÁBIA SOARES SIRIANO, Técnica Judiciária, o digitei e assino. 
Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SIRVAL DE MELO RIBEIRO - CPF/CNPJ: 432.740.216-87, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019685-26.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20012, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$  234,73 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 19 de maio de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1209/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 18 de maio de 2022 
NOMEAÇÃO DE JUIZ DE PAZ 
A Drª. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO a ausência da regulamentação sobre a eleição para Juiz de Paz, na forma prevista no Art. 98, II da 
Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que nesta Comarca não há nomeação de JUIZ DE PAZ e SUPLENTES, sendo estes nomeados “AD HOC” 
pelo Juiz Corregedor Permanente da Comarca, nos termos do art. 112, § 3º da Lei Complementar  n° 35, de 14 de março de 
1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 29 da Lei Complementar nº 10/1996, que institui a Lei Orgânica do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
CONSIDERANDO o requerimento - CRCPN de Crixás do Tocantins, contido no processo SEI nº 22.0.000007572-1, em especial 
o Despacho/Ofício Nº 762 / 2022 - CGJUS/ASJECGJUS, evento 4321704. 
RESOLVE: 
Art. 1º.  NOMEAR pelo período de 02 (dois) anos, para exercerem a função de JUIZ DE PAZ e SUPLENTE, junto ao Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do município de Crixás do Tocantins, Comarca de Gurupi - TO, nos processos de habilitação 
de casamento do município referido. 
§ 1º. MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA MORAIS, Juíza de Paz, brasileira, divorciada,  portadora do RG nº 29.041 2ª Via 
- SSP - TO e inscrita no CPF nº 663.288.371-00, residente e domiciliada na Avenida Bernardo Sayão, n° 67, Centro, Crixás do 
Tocantins - TO; 
§ 2º. THIARA MARQUEZ DE OLIVEIRA - Suplente, brasileira, solteira, inscrita no CPF Nº 038.852.951-21 e RG nº 786.305 - 
SSP - TO, residente e domiciliada à Fazenda Verinha, Zona Rural, município de Crixás do Tocantins - TO. 
Art. 2º. Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins para conhecimento. 
Art. 3º.  Revogar a Portaria Nº 574/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 14 de março de 2022, publicada no Diário da Justiça 
n° 5147, de 14 de março de 2022. 
Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos retroativos à data de 1º de outubro de 
2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0002334-18.2021.8.27.2726 
ACUSADO: LEONARDO GOMES DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR o réu: LEONARDO GOMES DA SILVA, brasileiro, qualificado nos autos,atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigos 12 e 14, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Fica (m) 
citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole 
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testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público 
para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal acima referida, 
movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, 
Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 0004725-97.2022.8.27.2729 
Usucapião 
AUTOR: JACILANE LOPES DE SOUZA - CPF: 61883611172 
RÉU: JOSE ANTONIO B. CAVALCANTE - CPF: 01258630125 
RÉU: CELENE NOLASCO CAVALCANTE - CPF: 33319030191 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0004725-97.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por JACILANE LOPES DE 
SOUZA em desfavor de JOSE ANTONIO B. CAVALCANTE, CELENE NOLASCO CAVALCANTE e OS MESMOS, e que por este 
meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem 
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: um lote de 
terras para construção urbana de número 05, da quadra ARSE 21, conjunto QI-04, situado à Alameda Sabiá, do Loteamento de 
Palmas, com área total de 587,50m², sendo: 10,00 metros + 7,07 metros do lado direito com Alameda Sabiá; 15,00 metros de 
fundo com APM-04; 1,00 metro + 34,00 metros do lado direito com Alameda Sabiá e lote 07; 40,00 metros do lado esquerdo com 
lote 03, bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 22.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0009552-88.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ANDRESSA DA SILVA ALCANTARA ARAÚJO - CPF: 42357873817 
RÉU: MAIS SAÚDE S/A - CNPJ: 19691730000104 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... DISPOSITIVO PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar integralmente os termos da 
antecipação de tutela, tornando-a definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e taxas, além de honorários de 
sucumbência, estes que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pelo critério da equidade, art. 85, § 8º do CPC.  
Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de 
Direito. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
Edital de intimação com prazo de 20 dias 
Processo: 5008867-11.2012.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada 
sob o nº 5008867-11.2012.8.27.2729, na qual figura como requerente F. V. D. S., P. V. D. S. e K. V. D. S. , representados 
legalmente por sua genitora PAULINA DA SILVA VITURINO DOS SANTOS, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de 
Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido VICENTE NETO VELOZO DOS SANTOS. E é o 
presente para INTIMAR o requerido VICENTE NETO VELOZO DOS SANTOS, residente em lugar incerto ou não sabido, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias , oferecer impugnação à penhora de valores, realizada através do sistema SISBAJUD. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 

 

 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0028583-02.2018.8.27.2729 
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FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Execução de Título Extrajudicial, 
registrada sob o nº 0028583-02.2018.8.27.2729, na qual figura como exequente M. B. L., representado por sua genitora MARINA 
BATISTA DE SOUSA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária 
Gratuita e executado JOSE SANTANA LOPES OLIVEIRA. E é o presente para CITAR o executado JOSE SANTANA LOPES 
OLIVEIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias 
vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o protesto do 
pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na hipótese de 
não pagamento das prestações atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0040387-93.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Guarda de Família, registrada sob o 
nº 0040387-93.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente E.R.S., representado por sua genitora HELENA APARECIDA 
SAMPAIO, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requerido GUSTTAVO ROBERTO DA SILVA. E é o presente para CITAR o requerido GUSTTAVO ROBERTO DA SILVA, 
residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar 
resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 
conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0038189-20.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0038189-20.2019.8.27.2729, na qual figura como exequentes D. C. B. e D. 
C. B., representados por sua genitora ANA KAROLINE CARVALHO BATISTA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de 
Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e executado HELDER MACEDO DE OLIVEIRA. E é o presente 
para CITAR o executado HELDER MACEDO DE OLIVEIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar 
o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento 
já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem 
como ser determinado o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu 
o decreto de prisão na hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos 
autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital 
que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o 
digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0046342-76.2018.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0046342-76.2018.8.27.2729, na qual figura como exequente K. D. C. M. R., 
representado por sua genitora CLEONICE CARDOSO DA SILVA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - 
TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e executado DEUSIANO MENDES REIS. E é o presente para CITAR o 
executado DEUSIANO MENDES REIS, residente em lugar incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das 
pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento já ocorreu ou 
justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser 
determinado o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5190 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022 18 

 

 
 

de prisão na hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0054222-85.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada 
sob o nº 0054222-85.2019.8.27.2729, na qual figura como exequente ROBERSON DA SILVA GOMES e GILBERTO DA SILVA 
GOMES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e 
executado ROBERTO ALVES GOMES. E é o presente para INTIMAR o executado ROBERTO ALVES GOMES, residente em 
lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser 
acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida 
exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, § 3º do 
CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram 
os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer 
atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este Juízo qualquer 
modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações dirigidas ao 
endereço declinado na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz 
expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO 
FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0028447-68.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0028447-68.2019.8.27.2729, na qual figura como exequentes A. G. A. R., 
representada por sua genitora ELEISÂNIA AGUIAR BARROS e GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES, brasileiros, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados pela Assistência Judiciária Gratuita e executado RONE VON 
RODRIGUES DE SOUSA. E é o presente para CITAR o executado RONE VON RODRIGUES DE SOUSA, residente em lugar 
incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem 
no curso da execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada 
a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, 
§1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e 
das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 18/05/2022. Eu, YASMIM 
CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
AUTOS N.º 0001498-41.2018.8.27.2729 
Ação: Curatela 
Requerente:  ANGELITA JOSE DE MELO 
Requerido: MARIA DAS DORES DE MELO 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 64, LAU2), que se mostra suficiente 
para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição de MARIA DAS 
DORES DE MELO, brasileira, solteira, nascida em 13.04.1962, filha de Jose Marcelino de Melo e Rerezinha Jose de Melo, 
inscrita no CPF sob o nº 709.203.701-87, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã ANGELITA JOSE DE MELO, 
qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas já recolhidas. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Em tempo, verifica-se que foram lançados dois movimentos de conclusão para julgamento. Diante disso, 
evitando-se prejuízos às metas do Juízo, inclusive que sejam incluídos na lista conclusos há mais de 100 dias, determino a 
escrivania que certifique nos autos acerca da necessidade de outro pronunciamento do Juízo, devendo, em caso positivo, 
retomar o processo para o gabinete. Palmas, 22 de abril de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
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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 50353738720138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica executado FILIPE DE JESUS CRISTOVAO ,CNPJ/CPF nº: 09345649000119, 
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. 
  

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: GRECY MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 82283257115, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc 50369145820138272729–, 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 20130024964, inscrita em: 
04/01/2012, referente ao TXL-FUNC; nº 20130024965, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.930,06 (Um Mil e Novecentos e Trinta 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 
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, 18 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: ANDRE LUIS BORGES, CPF/CNPJ: 33033218172, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc 50359921720138272729–, 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 20130024568, inscrita em: 21/01/2010, referente ao 
TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.594,03 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e 
Quatro Reais e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 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: JORGE EVILASIO SANTOS, CPF/CNPJ: 28309103972, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc 50359904720138272729–, 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 20130024867, inscrita em: 
08/01/2013, referente ao TXL-FUNC; nº 20130024872, inscrita em: 04/01/2012, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.654,40 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro 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 
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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, 18 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: JORGE EVILASIO SANTOS, CPF/CNPJ: 28309103972, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc 50359904720138272729–, 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 20130024867, inscrita em: 
08/01/2013, referente ao TXL-FUNC; nº 20130024872, inscrita em: 04/01/2012, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.654,40 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro 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, 18 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 dos Sócios Coobrigados: MARA RITA RIBEIRO RHODEN, CPF/CNPJ: 56870604720, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc 50353261620138272729–, 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 20130025436, inscrita em: 
03/01/2011, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 672,09 (Seiscentos 
e Setenta e Dois Reais 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, 18 de 
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0004936-40.2016.8.27.2731 - Açaõ de execução de alimentos 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processam uma 
ação de execução de alimentos ajuizada sob o nº 0004936-40.2016.8.27.2731  requerida por A. C. DA S. e C. H. C. da S. em 
face de MUJACIR ALVES DA SILVA. Objeto/Finalidade: Intimar para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, sob 
pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, quantia que perfaz o 
montante de R$ 138,75 (cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos). DESPACHO: DEFIRO O PLEITO (ev.130): 1. 
PROCEDA a assessoria com a nova ordem de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor, via SISBAJUD, do valor 
integral da dívida nestes autos; a) a ordem no SISBAJUD deverá ser realizada nos moldes da ferramenta denominada 
“teimosinha”, devendo permanecer no sistema pelo prazo de até 30 dias; b) em sendo necessário, fica a Assessoria deste Juízo 
AUTORIZADA à proceder à consulta ao sistema INFOJUD para obtenção do número do CPF da parte executada, ou mesmo, 
SOLICITAR à parte exequente que forneça os dados necessários para sua obtenção; c) transcorrido o prazo de 30 dias, 
verifique-se junto ao SISBAJUD se a ordem de bloqueio foi bem sucedida; d) sendo o valor ínfimo, será desbloqueado; e) caso 
haja EXCESSO de bloqueio, proceda-se à IMEDIATA adequação do valor necessário à garantia da dívida, desbloqueando-se os 
valores excedentes; f) havendo indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC, intime-se 
IMEDIATAMENTE a parte executada, por meio de seu advogado/defensor público, ou pessoalmente, caso se faça necessário, 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5190 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022 21 

 

 
 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores; 
g) transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos para deliberação 
(localizador CLS SISBAJUD); h) não havendo qualquer valor bloqueado ou sendo o valor ínfimo e desbloqueado, INTIME-SE a 
parte exequente, através de seu advogado/defensor público ou pessoalmente, como de praxe, caso se faça necessário, para se 
manifestar, no prazo de até 15 dias, inclusive atualizando o valor da dívida; i) após, com ou sem atendimento, dê-se vista ao 
Ministério Público, seguindo os autos conclusos. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. SEDE DO JUÍZO: Rua 
13 de maio, 265 – 1º andar – Centro – Ed. do Fórum; Fone/fax (63)-3361-1127. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de 
Paraíso do Tocantins, TO, aos 19 de maio de 2022. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Esmar  Custódio 
Vêncio Filho – Juiz de Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum 
Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20(vinte) dias 
Processo n.º 0012931-81.2019.8.27.2737 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL SA 
Requerido: ALEXANDRE PETERNELA 
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 ALEXANDRE PETERNELA, CPF: 066.770.449-39, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$354.170,74, 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 INTIMAÇÃO DE HASTA PUBLICA 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 5000694-08.2011.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: WAGNER FERREIRA DE LIMA, SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA e SELMA 
MARTINS COELHO PATRÍCIO 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito em substituiçãodesta 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 INTIMAÇÃO dos executados SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - 
CNPJ: 03.819.240/0001-00 e/ou WAGNER FERREIRA DE LIMA - CPF: 416.142.671-20 e SELMA MARTINS COELHO 
PATRÍCIO - CPF: 388.888.661-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Hasta Pública 
designada nos autos supramencionados para o dia 01/08/2022 ás 14:00 horas, 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: 
Imóvel - LOTE DO TERRENO URBANO Nº 91, DA QUADRA 12, DO LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES I, DESTA CIDADE 
DE PORTO NACIONAL, COM ÁREA DE 360 M2 (TREZENTOS E SESSENTA METROS), DIMENSÕES 12 METROS DE 
FRENTE, 12 METROS DE FUNDOS, LADO ESQUERDO 30 METROS E LADO DIREITO 30 METROS, COM REGISTRO NO 
CRI LOCAL, sendo que avalio o imóvel em exatos  R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) - conforme valor por m2 fornecido 
pela Prefeitura Local. 1. O valor do maior lance poderá ser parcelado até o limite do crédito exequendo, que atualmente é de R$ 
22.981,642. No parcelamento acima indicado o pagamento poderá ser dividido em até 60 (sessenta) vezes, observada a parcela 
mínima de R$500,00 (quinhentos reais). Através do presente, ficam intimados os executados SUPERMERCADO POTIGUA DE 
SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.819.240/0001-00 e/ou WAGNER FERREIRA DE LIMA - CPF: 416.142.671-20 e 
SELMA MARTINS COELHO PATRÍCIO - CPF: 388.888.661-91, 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 08/08/2022 ás 14:00 horas para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que 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. 
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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, tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos 
autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de 
acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro 
Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar 
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 17/05/2022. Eu, Diana 
Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 01/08/2022 
2ª Praça: 08/08/2022 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$14.792,52 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000694-08.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA, CNPJ: 03819240000100 e/ou SELMA MARTINS 
COELHO PATRÍCIO, CPF: 38888866191 e WAGNER FERREIRA DE LIMA, CPF: 416.142.671-20. 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 01/08/2022 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio 
do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o 
pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 
Imóvel - Urbano matriculado sob o nº 17.626, livro 2, registro geral, situado à Avenida Gercina Borges, setor Aeroporto, com área 
de 600m2 (seiscentos metros quadrados), avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Através do presente, ficam 
intimados os executados WAGNER FERREIRA DE LIMA, SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA e 
SELMA MARTINS COELHO PATRÍCIO, CPF 41614267120, 03819240000100 e 38888866191, 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 08/08/2022 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que 
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. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00029060420228272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência          
Vítima: VALERIA CEZAR MIRANDA  
Requerido: UBIRAJARA BARBOSA MOURA  
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00029060420228272737, em que figura como vítima S, 
brasileira,solteiro,natural de Brejinho de Nazaré/TO,nascido aos 03/05/1992, filha de Francisca Sousa Miranda, inscrita no CPF 
nº055.520.191-05,reside na Rua Edilio Alves da Silva,Qd. 15, Lt. 15,Novo Horizonte,Brejinho de Nazaré/TO,e, o requerido 
UBIRAJARA BARBOSA MOURA, brasileiro,solteiro,natural de Brejinho de Nazaré/TO, nascido aos 27/10/1979, filho de Maria 
Barbosa Moura,inscrito no RG nº846571, reside Av. Boa Vista ,Novo Horizonte,nº 481,Brejinho de Nazaré/TO,e, para que 
chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese 
da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 
segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e 
familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho 
parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 
11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 
11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à UBIRAJARA BARBOSA 
MOURA:1º) Proibição de UBIRAJARA BARBOSA MOURA de entrar em  contato com a vítima VALERIA CEZAR MIRANDA, 
seus familiares e testemunhas,  por qualquer meio de comunicação;2º) Proibição de UBIRAJARA BARBOSA MOURA de se 
aproximar da vítima VALERIA CEZAR MIRANDA, seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo de 200 
(duzentos) metros de distância;3º) Proibição de UBIRAJARA BARBOSA MOURA de se frequentar locais de convivência comum 
da vítima VALERIA CEZAR MIRANDA, tais como local de trabalho, igreja, casa de parentes, entre outros.No tocante à medida 
protetiva de afastamento do lar, deixo de analisar o pedido, considerando ter a vítima informado no B.O nº 32996/2022 que 
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UBIRAJARA BARBOSA MOURA mora em endereço diverso ao da ofendida.Ficam as partes advertidas de que as presentes 
medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face 
do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, 
salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento 
criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto 
ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação, bem 
como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível 
reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública  pode acompanhá-los nesse 
processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a 
oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas 
por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo 
ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para 
cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja encaminhada cópia desta 
decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei 
11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso 
tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente decisão deverá 
servir como mandado de intimação. Porto Nacional - TO, data certificada no sistema..DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 19 de Maio de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e 
subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES. 
 

Central de execuções ficais 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005254-97.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HAROLDO PEREIRA DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 76814165104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação mediante o bloqueio de valores, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.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 a preclusão da 
presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE para levantamento/transferência 
do valor de R$ 1.389,31 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), conforme mencionado na petição 30. 
Concernente ao saldo remanescente determino que seja efetivada a baixa da penhora via sistema SISBAJUD. Caso os 
valores já tenham sido transferidos para conta judicial, expeça-se o alvará em favor do executado titular das contas bloqueadas. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, honorários advocatícios já inclusos na penhora. Havendo renúncia ao prazo recursal, 
ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com 
relação às custas finais e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que 
digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

INVENTÁRIO Nº 0004954-67.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: ALICE DE SOUZA AMARAL 
RÉU: JUDITE CESAR NOGUEIRA QUIXABEIRA (ESPÓLIO) 
EDITAL Nº 5446605 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
A Doutora  ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,  principalmente 
a TERCEIROS INTERESSADOS, etc, que por este Juízo e Cartório  tramita os autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO sob o nº 
0004954-67.2021.827.2737 e Chave nº 301891417021,  tendo como inventariante  JOSÉ RODRIGUES QUIXABEIRA, dos bens 
deixados por JUDITE CESAR NOGUEIRA QUIXABEIRA,  que ficam devidamente CITADOS de todos os termos da 
presente ação, para, querendo, manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através 
de advogado legalmente habilitado, acompanharem o processo até o final, e ciente de que poderão respondê-la no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e,  para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. 
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DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso 
Maia - Técnica Judiciária, digitei. Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 5446605v2 e do código CRC 94cf4e0a. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição/Curatela Nº 0004100-73.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: DOURALICE ROCHA CORADO 
RÉU: MARCUS VINICIUS ROCHA SILVA 
EDITAL Nº 5373989 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE MARCUS VINICIUS ROCHA SILVA- 1ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca 
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de MARCUS 
VINICIUS ROCHA SILVA AUTOS Nº:0004100-73.2021.8.27.2737 requerida por DOURALICE ROCHA CORADO decretou a 
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE MARCUS VINICIUS ROCHA SILVA NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA DE  
DOURALICE ROCHA CORADO COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A 
PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO 
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE 
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM 
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO 
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO 
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ 
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS 
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) 
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 11 
DE MAIO DE 2022. (A) ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de 
Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo, digitei.  ADALGIZA VIANA 
DE SANTANA  Juíza de Direito 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Chave: 983004590316 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de MARIA ITAMARA GOMES SANTOS, brasileira, solteira, nascido em 16/01/1998, portadora da 
cédula de identidade RG n. 1170772, SSP/TO, inscrita no CPF sob o n. 07962980176, e nomeado MARIA DE JESUS VARGAS 
DE SOUSA SANTOS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 278723, SSP/TO, inscrita no CPF sob o n. 
010.013.151-46, seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 
487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE MARIA ITAMARA GOMES SANTOS, por incapacidade civil relativa, para 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a requerente MARIA DE JESUS VARGAS DE SOUSA 
SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de 
promover tratamento adequado à interditanda, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, 
inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na 
imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e 
da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência 
judiciária gratuita. Diante da titularidade ativa da ação ter sido assumida pelo Ministério Público, proceda a Secretaria com as 
devidas alterações junto ao e-proc. Promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. Saem os presentes intimados. 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se; CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, 
19 de maio de 2022 (05/2022). Eu, DEYVID ALVES PEREIRA, Servidor de secretaria, digitei. Tocantinópolis, data e hora 
certificadas pelo sistema 
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INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0002109-29.2016.8.27.2740/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO 
EDITAL Nº 5410102 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Chave: 109932855516 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO, brasileiro, CPF sob nº 198.797.841-20, e nomeado MARIA 
DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA, brasileira, coordenadora da Casa da Divina Providência, (Abrigo dos Idosos) 
sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, e em consonância com o 
parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO, por 
incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando - lhe como curadora a Sra. MARIA DE 
FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA, na condição de coordenadora da Casa da Divina Providência, (Abrigo dos Idosos) localizada 
na cidade de Tocantinópolis-TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 
Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no 
artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código 
Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os 
nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do 
deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. 
Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado 
por HELDER CARVALHO LISBOA, 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 5370808v2 e do código 
CRC 0646b893”. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 
edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos 16 de maio de 2022 (16/05/2022). Eu,   GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 
Servidor(a) de Secretaria, que o digitei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por HELDER CARVALHO LISBOA, 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 5410102v4 e do código CRC 5f8f8c80. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Processo: 0004264-05.2016.827.2740    
Chave: 238192178116 
FINALIDADE: Oferecer conhecimento a todos da decretação de Sentença de INTERDIÇÃO de Cícera Sousa Torres, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/02/1966, natural de Paraibano/MA, filha de Tereza de Sousa Torres, RG n. 946.718 SSP/TO, residente e 
domiciliada no Povoado Cacau, Tocantinópolis-TO; e nomeado como CURADOR DEFINITIVO Deglan Pereira Torres, brasileiro, 
nascido aos 09/08/1991, natural de Xinguara/PA, filho de Leontino Pereira de Souza e Cícera Sousa Torres, RG n. 1.049.803, 2ª 
via SSP/TO, CPF n. 050.525.521-90, residente e domiciliado no Povoado Ribeirãozinho, Tocantinópolis/TO. Tudo consoante 
Sentença prolatada, assim transcrita parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 
487, inc. I, do CPC e DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interdita Cícera Sousa Torres nomeando como novo 
curador do interdito a Sr. DEGLAN PEREIRA TORRES A, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 
imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Expeça-se TERMO DE CURATELA 
DEFINITIVA, sendo que no referido termo, deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do Código de 
Processo Civil. Cumpra-se o disposto nos artigos 755 e 759 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a 
presente sentença no Registro Civil, oficiando a Serventia Extrajudicial desta cidade. Publique-se o ato, conforme determinação 
expressa no artigo 755, § 3° do CPC. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na 
distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada 
pelo sistema. HELDER CARVALHO LISBOA-Juiz de Direito”.Eu, DEYVID ALVES PEREIRA, digitei, aos 19/05/2022 
 

Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0004569-81.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL DA SILVA 
RÉU: CORACY PIMENTEL DA SILVA 
EDITAL Nº 5437813 
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente virem, ou 
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dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de CORACY PIMENTEL DA SILVA, brasileira, 
nascida em 25/10/1962, portadora da cédula de identidade RG n. 2912763, SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 704.394.901-70, 
residente e domiciliada na Rua XV de Dezembro, nº 69, Centro, Tocantinópolis/TO, para exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, tendo lhe sido nomeado CURADOR o Sr. ANTONIO CLÁUDIO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, casado, empregado 
público - bancário, portador da cédula de identidade RG nº 2384595, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 34414169372, residente 
e domiciliado na Travessa 21 de Abril, s/n, Beira Rio, Tocantinópolis/TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização 
judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita:  (...). POSTO ISTO, julgo procedente o pedido, para DECRETAR, com 
fundamento nos arts. 3º, inc. II, e 1.767, inc. I, ambos do Código Civil, a interdição de CORACY PIMENTEL DA SILVA, 
nomeando-lhe curador ANTONIO CLÁUDIO PIMENTEL DA SILVA, sob compromisso, ressaltando que o exercício da curatela 
será apenas para fins de atos que alterem o patrimônio da parte ré, mais precisamente referente à prática de qualquer ato que 
importe em obrigação de natureza laboral, econômica ou financeira, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 
que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Procedam-se às publicações 
previstas no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e a expedição de termo de curatela, dispensando a prestação de 
caução (art. 1.745, parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil), assim como a prestação de contas previamente 
determinada, podendo ser exigida a qualquer tempo mediante provocação (art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/15). Transitada em 
julgado esta, expeça-se o mandado correspondente. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 24 de fevereiro 
de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz de Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de 
costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos dezoito dias do mês de maio do a no de dois mil 
e vinte e dois (18/05/2022) . Eu,   ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA, Servidora de Secretaria, que o 
digitei. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, 
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA autuada sob o nº 0000674-85.2014.827.2741, proposta por PAULO CESAR CONCEIÇÃO SOUZA E MAURICIO 
CONCEIÇÃO SOUZA, representados por sua genitora, EDIENE SOUZA CONCEIÇÃO, em face de MARLON DE CARVALHO 
SOUZA, sendo o presente, para INTIMAR o executado MARLON DE CARVALHO SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, natural 
de Santa Luiza/Ma, filho de Elias Pereira de Sousa e Maria das Graças de Carvalho Sousa, com endereço em local incerto e não 
sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito originado da sentença, evento 50, que consta do 
demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, acrescido das custas judiciais porventura desembolsadas (salvo assistência 
judiciária gratuita), sob as penas da lei. ADVIRTA-SE que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o executado do 
pagamento de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor 
cobrado (CPC, art. 523, § 1º), além de eventual protesto (CPC, art. 517). Tudo em conformidade com o despacho, evento 53. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC...Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 0000478-76.2018.8.27.2741 , tendo como ré: MARIA HELENA 
RIBEIRO COSTA, brasileira, solteira, doméstica, nascida aos 26/01/1989, natural de Araguaina/TO, portadora do RG nº 1182687 
SSP/TO e CPF nº 048.366.451-07, filha de José das Graças Alves Costa e Maria da Conceição Ribeiro, residentes em local 
incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADA, da decisão no evento 106 a seguir transcrito; Diante de tal 
quadro, por enquanto, prezando pela celeridade na prestação jurisdicional, observo ser desnecessária a designação de 
audiência admonitória para imposição das condições do regime a ser cumprido. Assim, em que pese a realização da audiência 
admonitória seja por demais importante, diante da situação de pandemia enfrentada atualmente, é possível a sua substituição 
temporária, com a imposição de medidas para o cumprimento da reprimenda imposta por meio de decisão judicial, devendo ser 
regularmente cientificado o(s) reeducandos, através do oficial de justiça, que se traduz no longa manus do Magistrado. Por tal 
motivo, deverá ser dado início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta, no, mediante o cumprimento das condições abaixo 
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elencadas:1- Residir no endereço declarado, devendo comunicar com antecedência ao juízo eventual mudança de 
endereço; 2- Recolher-se à sua residência das 22h00 às 5h00, salvo com prévia autorização deste Juízo; 3- Durante o 
período de cumprimento da pena, permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral; 4 - Não poderá 
ausentar-se da Comarca por mais de 10 dias sem prévia autorização judicial. A sentenciada fica advertida de que o 
descumprimento de qualquer das condições acima, bem como a prática de nova infração penal, importará na regressão para o 
regime mais rigoroso, a ser cumprido em unidade prisional específico adequada ao cumprimento do atual regime. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nescidadee Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de maio de 
dois mil e vinte dois (18/05/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 0000490-85.2021.827.27412741, tendo como réu: ARIEL 
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido aos 21/06/1980, filho de Maria da Conceição Pereira da Silva e Alonso 
José da Silva, CPF n° 010.943.923-67, residentes em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do 
inteiro teor da sentença no evento 98 a seguir transcrito; Diante do exposto e com arrimo no artigo 413, do Código de Processo 
Penal, julgo parcialmente procedente a denúncia constante no evento 01, ante a existência de prova quanto a materialidade e 
indícios suficientes de autoria, para PRONUNCIAR o acusado ARIEL PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 
dando-o como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob os 
rigores da Lei 8.072/90; e Art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, a fim de que 
seja julgado pelo Colendo Tribunal do Júri desta Comarca. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado 
no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (18/05/2022), lavrei o presente 
termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
  Escrivã-Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
DIANÓPOLIS 

Vara Cível e Família 
  

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002555-31.2021.8.27.2716/TO 
AUTOR: XENOFONTE PEREIRA JUNIOR DE MELO 
RÉU: RAUMA CONSTUTORA E INCORPORADORA LTDA 
EDITAL Nº 4920626 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
     O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, 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 0002555-31.2021.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s) XENOFONTE PEREIRA 
JUNIOR DE MELO   e   Requerido(s)   RAUMA   CONSTUTORA   E   INCORPORADORA LTDA. 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 16 dias do mês de março do ano de 2022. Eu, Rosicleia Alves de 
Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, 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 4920626v3 e do código CRC 0dd3fc18. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Data e Hora: 16/3/2022, às 15:40:20 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000012814-0 

INTERESSADO  ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 2549, de 18 de maio de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor 
LUCAS DE MATOS KRASUSKI para ministrar o curso AVANÇADO DE REVIT- MÓDULO 2?, para servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade presencial no período de 26 de maio a 26 de julho de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4332933) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4327941), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4332938), visando à 
contratação do instrutor LUCAS DE MATOS KRASUSKI para ministrar o curso AVANÇADO DE REVIT- MÓDULO 2?, para 
servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade presencial no período de 26 de maio a 26 
de julho de 2022, pelo valor de R$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais), conforme proposta sob o evento 
4309326. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4331029); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Editais 
Edital Nº 257, de 19 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 da Constituição da República, combinado com as disposições do art. 12 do Regimento 
Interno, e considerando o contido nos autos SEI nº 22.0.000008853-0, NOTIFICA os servidores a seguir especificados para, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem novo requerimento de 
concessão de horário especial, devidamente instruído com a documentação necessária e atualizada, conforme o tipo do 
benefício: 1) estudante, 2) pessoa com deficiência, 3) portador de doença grave ou 4) cônjuge, filho ou dependente com 
deficiência, sob pena de revogação do benefício. 
  

MAT. SERVIDOR(A) 
CARGO 

LOTAÇÃO 

261454 Alcides Franco Martins Trindade 
Escrivão Judicial 

Comarca de Palmas\Juizado Especial da Infância e 
Juventude 

158932 Alessandra Worm 
Técnica Judiciária 

Diretoria Judiciária\Secretaria de Recursos 
Constitucionais 

247738 Angelica Guirele Avelar 
Analista Judiciária 

Comarca de Palmas\Vara Especializada no Combate à 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

80361 Arlenicleyce Aires da Silva Analista Judiciária Secretaria do Tribunal Pleno 

164450 Elody Brito Paiva Walcacer 
Assistente de Gabinete 
da Presidência 

Presidência\Assessoria Administrativa 

236843 Eva Portugal de Sousa 
Técnica Judiciária 

Diretoria Judiciária\Núcleo de Repercussão Geral e 
Recursos Repetitivos 

352573 Gabriel Wermuth Stroligo Técnico Judiciário 2º Grau\Sem Lotação Provisoriamente 

362235 Hélder Teixeira Figueiredo 
Cedido 

Divisão de Gestão de Pessoas\Serviço de Registros 
Funcionais de Servidores 

358226 Ingrid Tavares Pires 
Cedida 

Comarca de Porto Nacional\Central de Execuções 
Fiscais 

353011 Jose William Barros Ramos 
Cedido 

Comarca de Araguaína\Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania 
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231368 Leandro Costa Borges 
Técnico Judiciário 

Comarca de Palmas\Secretaria Unificada das Varas 
Cíveis 

360352 Marcela Santana Lustosa 
Cedida 

Comarca de Porto Nacional\Central de Execuções 
Fiscais 

118360 Mauricio Mathias de Pinho 
Técnico Judiciário 

Diretoria Administrativa\Divisão de Serviços 
Gerais\Serviço de Transporte 

283342 Raquel Cristina Ribeiro Coimbra 

Técnica Judiciária 

Corregedoria-Geral da Justiça\Gabinete do(a) Juiz(a) 
Auxiliar da Corregedoria Supervisor(a) dos Serviços 
Notariais e de Registro do Estado do 
Tocantins\Assessoria Jurídico-administrativa do 
Gabinete 

95244 Reginaldo Dias Alves Técnico Judiciário Comarca de Palmas\4° Juizado Especial 

176440 Romilda Soares da Silva Luz 
Analista Judiciária 

Diretoria Judiciária\Serviço de Cálculo de Liquidação 
de Sentença 

207754 Ronivaldo Aires Fontoura 
Técnico Judiciário 

Comarca de Palmas\4ª Vara Criminal e Execuções 
Penais 

353249 Rosicléia Alves de Santana Borges Cedida Comarca de Dianópolis\1ª Vara Cível 

353693 Tiago Elias Teixeira de Almeida Contrato Temporário Comarca de Araguaçu\1ª Vara Criminal 

260751 Ulyanna Luiza Moreira Técnica Judiciária Comarca de Araguaína\1ª Vara Criminal 

357641 Vinicius Martins Jaime 
Cedido 

Comarca de Paraíso do Tocantins\Vara Cível 

353241 Wildemberg Gomes Botelho 
Cedido 

Comarca de Araguaína\Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania 

  
1. Os novos pedidos devem ser decididos pelo magistrado Diretor do Foro respectivo, no caso de servidores lotados nas 
Comarcas, e pelo Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, no caso de servidores lotados em segunda instância, em conformidade 
com as Resoluções TJTO nº 6, de 22 de março de 2010 e nº 3, de 4 de fevereiro de 2021, observado o prazo máximo de 
concessão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no § 3º do art. 11 da Portaria nº 1.048, de 3 de maio de 2022. 
2. Decorrido o prazo assinalado neste edital e não havendo novo requerimento, os horários especiais até então concedidos ficam 
automaticamente revogados. 
3. 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 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 803/2022, de 18 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 Allan Martins Ferreira, matrícula nº 128258, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 30/05 a 28/06/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1161, de 13 de maio de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 
09 de março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000030885-1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 01 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Nº 228/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 04 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas de 
Peixe e Palmeirópolis, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na 
prática de atos cartorários. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de maio de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1209/2022, de 18 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 2022/115124 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Carlos Roberto de Sousa Dutra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352440, o valor de R$ 1.063,43, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 145,29, por 
seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Itacaja-TO, no período de 30/05/2022 a 01/06/2022, com a finalidade de 
realizar audiências nos processos 00002155920228272723 e outros.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1163/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 204/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010721-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Maria Consuelo Soares da Mata - ME, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e 
materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 204/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1166/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 182/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 204/2022, referente ao 
Processo Administrativo 22.0.000010721-6, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Maria Consuelo Soares da Mata 
- ME, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir 
as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 35220; 
II - Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558; e 
III - Joana Darc Batista Silva, matrícula 263644. 
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 Nº 1183/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 209/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010743-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Alegra Comercial - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais diversos para os 
serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 209/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1210/2022, de 19 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 2022/115103 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 766,63, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Aurora do Tocantins-TO, no período de 23/05/2022 a 25/05/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0000020-13.2022.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1174/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 206/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010665-1, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Distribuidora W F - EIRELI, que tem objeto a aquisição de material de copa e cozinha visando atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 206/2022, e o servidor 
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula nº 358309, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1211/2022, de 19 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 2022/115113 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Elcilene Gomes de Oliveira, Matrícula 990648, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 23/05/2022 a 23/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 0001312-70.2022.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1212/2022, de 19 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 2022/115115 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, 
no período de 24/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0004165-
71.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1213/2022, de 19 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 2022/115099 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neise Valadares Nascimento Guimaraes, Matrícula 990428, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Wanderlandia-TO 
para Darcinopolis-TO, no período de 29/05/2022 a 29/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinada no 
processo 00009498720218272741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1214/2022, de 19 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 2022/115110 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafaela Ribeiro Ferreira Martins, Matrícula 990280, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002293-
49.2020.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1215/2022, de 19 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 2022/115092 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariana Miranda Xavier de Barros, Matrícula 990270, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 26/05/2022 a 26/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinada no 
processo  0001515-14.2021.8.27.2716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1216/2022, de 19 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 2022/115104 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Divina Vieira Santos, Matrícula 990127, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado 
no processo 0003145-08.2022.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1217/2022, de 19 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 2022/115086 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, Matrícula 990364, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Brejinho de 
Nazare-TO, no período de 24/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no 
processo 0001970-76.2022.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1218/2022, de 19 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 2022/115085 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Trindade dos Santos, Matrícula 990321, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Tocantinia-TO, no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003030-57.2021.8.27.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1219/2022, de 19 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 2022/115081 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Estefania Rodrigues da Silva, Matrícula 990426, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Arapoema-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 25/05/2022 a 25/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000499-
76.2012.8.27.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1220/2022, de 19 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 2022/115079 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Akira Lôpo Santana, Matrícula 990228, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Lavandeira-TO, 
no período de 23/05/2022 a 23/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 0000652-
73.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1221/2022, de 19 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 2022/115078 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Akira Lôpo Santana, Matrícula 990228, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 24/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 0002293-
49.2020.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1222/2022, de 19 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 2022/115119 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Rio 
Sono-TO, no período de 28/05/2022 a 29/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001944-42.2021.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1223/2022, de 19 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 2022/115142 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriana de Sousa Santos, Matrícula 358020, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Darcinopolis-TO, no período de 25/05/2022 a 26/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 00007165620228272741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1224/2022, de 19 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 2022/115093 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Sampaio-TO, no período de 23/05/2022 a 23/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002788-51.2018.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1225/2022, de 19 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 2022/115088 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para 
Lavandeira-TO, no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000652-73.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1226/2022, de 19 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 2022/115106 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 23/05/2022 a 23/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00107032720228272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1227/2022, de 19 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 2022/115121 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleides Cardoso Aguiar, Matrícula 356931, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Silvanopolis-
TO, no período de 28/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002402-
95.2022.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1228/2022, de 19 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 2022/115089 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria de Oliveira do Nascimento, Matrícula 356196, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Conceicao do 
Tocantins-TO para Arraias-TO, no período de 23/05/2022 a 23/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000274-89.2022.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1229/2022, de 19 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 2022/114892 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 16/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação, conforme 
autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1230/2022, de 19 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 2022/114882 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 766,63, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 09/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação, conforme 
autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1231/2022, de 19 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 2022/114879 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 02/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação, conforme 
autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1232/2022, de 19 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 2022/115118 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO 
para Esperantina-TO, no período de 27/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0016797-53.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1233/2022, de 19 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 2022/115100 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 24/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0010703.27.2022.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1234/2022, de 19 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 2022/114996 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luanna Vargas da Silva Labre, Matrícula 353816, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 25/05/2022 a 25/05/2022, com a finalidade de cumprir demandas referente ao Projeto Diálogos 
Circulares Sei nº 21.0.000026627-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0. 000012286-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1235/2022, de 19 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 2022/114995 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luanna Vargas da Silva Labre, Matrícula 353816, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 27/04/2022 a 27/04/2022, com a finalidade de cumprir demandas referente ao Projeto Diálogos 
Circulares Sei nº 21.0.000026627-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0. 000012286-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1172/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 205/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000023941-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa Master Placas EIRELI – ME que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de confecção e instalação de placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em braile 
para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532 como gestora do contrato nº 205/2022 e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325 como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1185/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 210/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010744-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Premold Comércio de Materiais de Construção EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de 
materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 210/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000011022-5 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02101 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: INGEP – Desenvolvimento Gerencial Ltda. 
CNPJ: 10.416.091/0001-02 
OBJETO: Empenho destinado à participação dos militares MAJ QOPM RG 06.295/1 Kelson Silva de Castro, mat. 362474, 2º 
SGT QPPM RG 04.747/2 Valteir Antônio da Silva, mat. 361911, 2º SGT QPPM RG 04.962/2 Sônia Regina Rodrigues Pereira, 
mat. 354230 e CB QPPM RG 06.380/3 Ronildo Pereira da Silva, mat. 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. 
VALOR TOTAL: R$ 13.056,00 (Treze mil e cinquenta e seis 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: 17 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000012409-9 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01759 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Valeria Ferioli Lagrasta. 
CPF: 125.333.068-94. 
OBJETO: Empenho destinado a contratação de instrutor 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. 
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: 17 de Maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000012251-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01835 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Tiago Gagliano Pinto Alberto. 
CPF: 082.511.367-92. 
OBJETO: Empenho destinado a contratação de instrutor para ministrar o curso Gestão no Sistema de Justiça, para magistrados 
e servidores da Universidade Federal do Tocantins, efetivos e em exercício profissionais atuantes no sistema de Justiça no 
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âmbito da Prestação Jurisdicional e dos Direitos Humanos, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 6 a 11 de junho de 
2022. 
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil 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: 17 de Maio de 2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 
PROCESSO Nº 22.0.000000342-9 

Aos 19 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (19/05/2022), às 16:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022,  de 08  de março 
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à continuidade do julgamento de 
análise das propostas - envelope n.º 02 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 informado na sessão anterior (17/05/2022) e registro 
em ata da 3ª sessão acostada ao evento 4333261. Registro que compareceu a presente sessão somente a empresa licitante 
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. Em seguida o Presidente da CPL declarou aberta à sessão às 16:10hs, e 
noticiou aos presentes que as propostas de preços foram submetidas a análise da equipe de apoio técnica da Diretoria de 
Infraestrutura deste Tribunal de Justiça, Sr. Luciano Moura, Engenheiro Civil, o qual conclui que todas as propostas atenderam 
ao instrumento convocatório, restando portanto classificadas provisoriamente para o presente certame, conforme quadro abaixo: 

Classificação Licitante CNPJ Valor Global 

1º Lugar IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 16.879.847/0001-28 R$ 5.727.276,29 

2º Lugar CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 07.617.512/0001-40 R$ 5.784.254,85 

3º Lugar COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 38.146.510/0001-44 R$ 6.097.023,54 

Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação verificou que a licitante classificada em 2º lugar apresentou 
declaração de enquadramento de empresa de pequeno estando sua proposta na margem de 10% (dez por cento) superior à 
proposta mais bem classificada, caracterizando assim o empate ficto. Desta forma foi oportunizado ao representante legal da 
licitante CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, a utilização do direito de preferência em cobrir 
o valor ofertado pela licitante classificada em 1º lugar, qual seja R$ 5.727.276,29. Após o representante legal da licitante 
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA manifestou interesse em usufruir seu direito de preferência ofertando o valor de 
R$ 5.727.254,85 (cinco milhões setecentos e vinte sete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). Em seguida 
o Presidente da CPL agendou nova sessão para o dia 25/05/2022 às 13:00 horas, ocasião em que a licitante CONSTRUPLAC 
CONSTRUTORA LTDA deverá apresentar nova planilha de preços ajustado ao valor de R$ 5.727.254,85 (cinco milhões 
setecentos e vinte sete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). Informamos que os autos permaneceram à 
disposição dos licitantes e aqueles que desejarem poderão solicitar “vista” do processo através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto 
na secretaria da CPL. Registro ainda que a presente Ata será divulgada no sito deste Tribunal de Justiça, bem como publicada 
no Diário da Justiça. Ratificamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste processo serão 
realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na primeira 
sessão. 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, a sessão foi encerrada às 16:30 hs e lavrada a presente ata, que lida e 
aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Membro da CPL – 2º Suplente 

Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 
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Luíza de Oliveira Carvalho Varajão 
(ausente) 

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA 
Paulo Edgar Tavares 

IRKA CONSTRUÇÕES LTDA 
Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho 

(ausente) 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 7/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58/2022 
 PROCESSO 22.0.000011730-0 
CONTRATO Nº 215/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construplac Construtora - Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de instalação, remoção e recuperação de forros e paredes em 
divisórias de gesso acartonado ou alvenaria, com emassamento, serviços de pintura, serviços de elétrica, piso em granito, balcão 
em granito e outros serviços referentes às necessidades de criação, adaptação e desmembramento de salas, com fornecimento 
de materiais para o Poder Judiciário e anexos no município de Palmas/TO. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 1.135.282,80 (um milhão, cento e trinta e cinco mil duzentos e 
oitenta e dois reais e oitenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067     
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 15/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 
 PROCESSO 22.0.000011738-6 
CONTRATO Nº 186/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: A.B Teleinformática Comunicação Ltda – ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores industriais para automatização dos 
portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins, bem como o fornecimento de controle remoto. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 254.192,50 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa e 
dois reais e cinquenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução 
deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos produtos e serviços. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39 / 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2022 
 PROCESSO 22.0.000010941-3 
CONTRATO Nº 203/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lumen Suprimental - EIRELI 
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OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 2.710,00 (dois mil setecentos e dez reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067  
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 22.0.000012454-4 
CONTRATO Nº 216/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Beatriz Alves da Luz 
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do Curso Básico de Formação de Mediador Ambiental – Parte Prática, para 
profissionais regularmente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA/TO, 
servidores das Instituições Públicas Estaduais que lidam com conflitos ambientais, servidores do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) e indígenas do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor global presente Instrumento é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores referentes 
a honorários e os impostos que correspondem a CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022 
 PROCESSO 22.0.000010953-7 
CONTRATO Nº 214/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Loctrad Locação e Comércio de Equipamentos da Construção Civil 
OBJETO: Aquisição de materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 200,00 (duzentos reais), compreendendo todas as despesas e custos 
diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2022 
 PROCESSO 22.0.000010951-0 
CONTRATO Nº 213/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Northwest Máquinas e Ferramentas – Ltda 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades 
do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 1.704,00 (um mil setecentos e quatro reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067     
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2022 
 PROCESSO 22.0.000010937-5 
CONTRATO Nº 212/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: H R Cortes - ME 
OBJETO: Aquisição de materiais diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 863,45 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2022 
 PROCESSO 22.0.000010710-0 
CONTRATO Nº 208/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini 
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para os serviços de manutenção predial para suprir as necessidades do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067    
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 375/2022, de 19 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPOEMA, 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 VOLNEI ERNESTO FORNARI, matrícula nº 222565, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAPOEMA - 1ª VARA CÍVEL, no período de 11/04/2022 a 
12/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115192; 
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.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358519 ELIZEEDE NOLETO PEREIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 11/04/2022 à 12/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JORDAN JARDIM 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 376/2022, de 19 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPOEMA, 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 concessão de ausência por motivo de nascimento de filho, do servidor PAULO ERNANY MARTINS 
TAVEIRA, matrícula nº 225850, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
ARAPOEMA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 07/05/2022 a 26/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115193; 
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 

352530 LEONARDO NASCIMENTO REIS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/05/2022 à 26/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JORDAN JARDIM 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
PORTARIA FÉRIAS Nº 804/2022, de 19 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NORMA REGINA MOREIRA GALVAO, matrícula nº 88337, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, 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 03/11 a 02/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

PORTARIA FÉRIAS Nº 805/2022, de 19 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 JANAINA RODRIGUES ARAUJO, matrícula nº 990079, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, 
marcadas para o período de 19/05 a 17/06/2022, a partir de 19/05/2022 até 17/06/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 19/05 a 17/06/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Desª. ÂNGELA HAONAT 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 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) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

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) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  
COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  
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