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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. 0004603-03.2015.8.27.2706 / Chave: 734455087915 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉ: JOSE CAETANO DE MATOS FILHO 
INTIMAÇÃO: FICA A PARTE REQUERIDA JOSE CAETANO DE MATOS FILHO – CPF 450.154.574-72 INTIMADA DO 
INTEIRO TEOR DA DECISÃO DO EVENTO 250, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 
346 DO CPC. 
DECISÃO DO EVENTO 250: Evento 197, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito em 
execução. 
Evento 247, o executado fora intimado da penhora de dinheiro e nada alegou no prazo legal. 
Assim, determino: 
1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não 
havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BANCO BRADESCO S.A. para 
levantamento da quantia de R$ 1.229,59 (um mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) e seus acréscimos, 
totalizando toda a quantia penhorada no evento 197. 
2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o titular do 
crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos 
respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 
3 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias; 
4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. 
Intime-se. Cumpra-se. 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE 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.00015067420218272741, requerida por REGINALDO 
PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, lavrador, com endereço na Chácara Mutum, LPT 25174, Zona Rural de 
Wanderlândia/TO e KAILA KELLY AMORIM COSTA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua E, casa 02, Setor Couto 
Magalhães, em Araguaína/TO, move em face de MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA, brasileira, viúva, aposentada por 
invalidez. Pelo MM. Juiz, no evento 55 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a CURATELA COMPARTILHADA de MARIA CONCEICAO PEREIRA DA COSTA 
aos Requerentes KAILA KELLY AMORIM COSTA e REGINALDO PEREIRA DA COSTA, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, os Curadores praticarem atos de disposição de direito em nome da Curatelada, 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 13.146/2015, ficando os Curadores autorizados a 
representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos 
de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Os Curadores nomeados deverão prestar compromisso legal, entrando no 
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Ficam os Curadores cientes de que deverão 
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas 
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para 
informar a alteração dos Curadores de MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA, encaminhando cópia desta Sentença, pelos 
meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela Compartilhada. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do 
CPC. Sem condenação em honorários.A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais 
onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional 
de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e dos Curadores, a causa e os limites da 
curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 
3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso 
de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
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WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), e por 
Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), 
na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 
275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo para interposição 
de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com 
expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva." E, para que não aleguem ignorância, 
mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins aos (08/06/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, mat. 363636, Estagiário(a) do Judiciário, digitei e conferi. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS, processo n° 0019929-32.2017.8.27.2706 
requerido por G.F.A., em face de ELIESIO ALVES DOS REIS, sendo o presente para intimar o(a) exequente, na pessoa de sua 
genitora Sr(a). MARIA DINALVA FERNANDES ARAÚJO, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, portador(a) da CI/RG 
nº. 899.194 SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 020.505.171-57, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 10 
(dez) dias, manifestar, através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 
extinção sem resolução do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, técnica judiciária, que o digitei e 
subscrevi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº 
00028088320208272706, ajuizada por RUBENEZA ALVES SOARES, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº 699.400 
SSP/TO e do CPF nº 005.708.911-67, residente e domiciliada na Rua 23, QD 8-A, LT 17, Lago Azul I, em Araguaína/TO, em face 
de RUBEN ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, portador do RG 1.154.415 SSP/TO e CPF nº 755.103.401-34, residente no 
endereço acima, acometica/diagnosticada com Retardo Mental Grave (CID F72.1). Pela Juíza, no evento 103, foi prolatada a 
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO,  Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do 
CPC/15, decreto a interdição de RUBEN ALVES SOARES, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo 
econômico e patrimonial, nomeando-lhes como curadora sua irmã RUBENEZA ALVES SOARES. Advirto a Curadora de 
que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem 
autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no 
Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro 
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. 
Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C.". 
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 29/06/2022. Eu, Gyovanna Larissa Valadares, Estagiária do 
Judiciário, que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº 
00146838420198272706, ajuizada por JANICLEIA FERREIRA SILVA, brasileira, solteira, estudante, portador(a) do RG 
n.º 689.453 SSP/TO e CPF sob o nº. 017.979.871-51, residente na Avenida Araguaia, nº 1.167, Centro na cidade de Santa Fé do 
Araguaia/TO, em face de MANOEL GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador(a) do RG nº. 618.355 
SSP/TO e CPF nº. 787.730.401-34, residente na Rua Morais Filho, s/n, Centro na cidade de Santa Fé do Araguaia/TO, 
acometica/diagnosticada com desenvolvimento mental retardado. Pela Juíza, no evento 72, foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO, Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, decreto a 
interdição de MANOEL GOMES DA SILVA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, 
nomeando-lhe como curadora sua sobrinha JANICLEIA FERREIRA DA SILVA. Advirto a curadora de que não poderá, por 
qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5226 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022 4 

 

 
 

devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. DETERMINO a inscrição da presente no Registro Civil e 
a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC. Declaro EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. RATIFICO a gratuidade judiciária (evento 5). LAVRE-SE o respectivo 
termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C.". E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 29/06/2022. Eu, Gyovanna Larissa Valadares, Estagiária do Judiciário, que 
o digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5891981 
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 0016269-
98.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PIRES E LIMA LTDA e RAQUEL DE LIMA SOUSA, 
CNPJ/CPF nº 10651361000151 e 91231965304, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para querendo opor os devidos embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 
DECISÃO/DESPACHO  proferida no evento 141. “Considerando o valor que se encontra penhorado no evento 48 é suficiente 
para a quitação do remanescente, bem como tendo em vista o pedido de intimação da penhora por meio de Edital formulado no 
evento 108. Determino ao cartório que proceda com a expedição de Edital de intimação aos executados acerca do prazo para 
oposição de Embargos acerca da penhora realizada no evento 48, nos termos do art. 16 da LEF. Decorrido o prazo de intimação 
sem a oposição de Embargos, determino desde já a intimação do exequente no prazo de 30 (trinta) dias, para que se 
manifeste acerca do valor penhorado. Sem prejuízo, cientifique o exequente no prazo de 05 (cinco) acerca do presente. 
Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  Nº 5884810 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOAO DELMAR BARBOSA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 19941285187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023532-
11.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais), representada pela CDA n° 20200043011, datada de 
31/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de julho de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5889787 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ALAIR MARIA DA SILVA - CPF n°: 644.753.521-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016763-50.2021.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.197,79 (quatro mil, 
cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20210042077 datada de 13/07/2021 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado 
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pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Intime o exequente acerca do presente 
despacho; 2. Promova a citação da parte executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, 
inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito 
executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE 
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5890927 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIVAN LOPES DA SILVA - CPF n°: 863.956.881-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027074-37.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.648,40 
(dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 20200051315, datada de 
27/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. 
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5870408 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IVANGELIO FIGUEIREIDO MOTA - CPF/CNPJ n°: 47560878334, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018712-80.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.631,83 (dois mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190002413, datada de 
15/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DETERMINO a 
citação do executado IVANGELIO FIGUEIREIDO MOTA via edital. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do 
executado IVANGELIO FIGUEIREIDO MOTA, por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, 
da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 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 11 dias do mês de julho de 2022. Eu, MATHEUS 
ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5891180 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FABIO FERNANDES MARANHAO - CPF n°: 003.735.481-76, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025826-36.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.751,07 
(três mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos), representada pela CDA n° 20200044371, datada de 18/09/2020, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado 
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pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Intime o exequente acerca do presente 
despacho; 2. Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, 
da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no 
prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA 
JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 5891972 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): A GOMES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 23.505.178/0001-90, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0012459-08.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.484,67 
(três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20210029556, datada de 
15/04/2022 , acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.2- Não localizado endereço 
diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80;" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5892117 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ANTONIO FONTES DA CUNHA - CPF/CNPJ n°: 59379960891, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010657-09.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
10.208,84 (dez mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190036299, datada de 
05/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  Nº 5884810 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOAO DELMAR BARBOSA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 19941285187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023532-
11.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais), representada pela CDA n° 20200043011, datada de 
31/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de julho de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COMPRAZO DE 30 DIAS) Nº 5892301 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): KELLY BETANIA SILVA REIS - CPF/CNPJ n°: 985.539.331-72, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010412-95.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.346,66 
(três mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190037252, datada de 
23/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO ( COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 5882542 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MINERVINA MALAQUIAS DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 773.687.111-68, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009952-
11.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.256,40 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20200000342, datada de 15/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PEDRO DE SOUSA REIS FILHO - CPF/CNPJ n°: 802.034.261-34, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027759-44.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
1.719,81 (um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), representada pela CDA n° 20200051588, datada de 
04/12/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho;2. Promova a citação do(a)(s) 
executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e....)" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 5893006 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 096.405.988-60, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009354-
57.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.964,40 (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20200000298, datada de 14/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 5893051 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): NELSON PREVIATO - CPF/CNPJ n°: 02287447172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010571-38.2020.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.701,02 (cinco mil, 
setecentos e um reais e dois centavos), representada pela CDA n° 20190035612, datada de 27/11/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial 
e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  Nº 5893138 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DO ROSARIO SILVA MOURAO - CPF/CNPJ n°: 44035578134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009921-
88.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.647,19 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), representada pela CDA n° 
20190030235, datada de 30/10/2019., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5893683 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF/CNPJ n°: 076.378.103-72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007851-
98.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
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importância de R$ 4.086,82 (quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200000441, 
datada de 16/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5893767 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DE FATIMA MORAIS DE LEMOS - CPF n°: 347.217.461-72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005906-
76.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.113,50 (dois mil, cento e treze reais e cinquenta centavos), representada pela CDA n° 20190030596, datada 
de 04/11/2019 acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.   Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2.   Promova a citação da executada por 
meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3.   Decorrido o 
prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.)" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5893804 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ARNALDO JACOME AGUIAR - CPF/CNPJ n°: 18894682153, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010532-41.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.847,65 
(quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190036119, datada de 
03/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1- 
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2- Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3- Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5894156 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MAGUINA LUCIA OLIVEIRA SANTOS - CPF n°: 625.300.031-49, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003961-54.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.335,76 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190029929, datada de 
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21/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. 
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação da parte executada por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5894454 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): RAIMUNDO GUILHERME DA SILVA - CPF n°: 081.470.431-04, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003713-88.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.812,23 
(dois mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), representada pela CDA n° 20190029538, datada de 16/10/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação via edital em 
relação ao executado RAIMUNDO GUILHERME DA SILVA, conforme formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente 
despacho; 2. Promova a citação do executado RAIMUNDO GUILHERME DA SILVA, por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o 
exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. 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 13 dias do mês 
de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5894738 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ROGÉRIO BORGES DOS SANTOS - CPF n°: 588.813.101-63, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030978-02.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.470,48 
(quatro mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20190000288 datada de 
28/05/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o pedido 
de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.   Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2.   Promova a citação da executada por meio 
de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3.   Decorrido o prazo 
supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias.Cumpra-se.)" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 
dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS Ação Penal nº 0002093-67.2022.8.27.2707 Denunciado: JOSÉ 
AUGUSTO SOUSA SILVA A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele 
tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move 
contra o denunciado: JOSÉ AUGUSTO SOUSA SILVA, brasileiro, união estável, nascido aos 23/01/1975, em Codó/MA, filho de 
José de Ribamar Vale da Silva e Maria das Graças Sousa Silva, inscrito no CPF nº 071.977.791-70 e portador do RG nº 385.866 
SSPTO, domiciliado; atualmente em lugar incerto e não sabido, tipificação penal prevista no   artigo 21 do Decreto-Lei n.º 
3.688/1941, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado 
o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (13/07/2022). Eu, (Gilvânia Maria 
Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, que digitei e lavrei o presente. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito Criminal. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 980.15-22  
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 16 de agosto de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 16 de agosto de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000028-23.2004.8.27.2714 
EXEQUENTES: ESTADO DO TOCANTINS E SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS – SEFAZ. 
EXECUTADO: ALDERICO FERREIRA LIMA. ITEM 01: Um imóvel número quatro (04) da quadra nº 50, situado no loteamento 
Cruzaltina, assim caracterizado: Frente para o Largo Santos Dumont, medindo 14,50 mts (quatorze metros e cinquenta 
centimetros); pela lateral direita confrontando com 05, medindo 30,00 (trinta metros), pela lateral esquerda confrontando com os 
lotes 02 e 03, medindo 30,00mts (trinta metros), fundos com o lote 18, medindo 14,50 mts (quatorze metros e cinquenta 
centímentos), perfazendo uma àrea total de 435,00 ms² (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados), matrícula 670, livro 02-
D, folha 277, datada de 18/01/2018, Cartório de Registro de Imóveis de Couto Magalhães. O qual foi avaliado no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). (Transcrito aqui, conforme o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça). VALOR DA 
AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Alderico 
Ferreira Lima VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$54.049,64 (cinquenta e quatro mil, quarenta e nove reais e sessenta e 
quatro centavos), extrato emitido em 07/08/2020. *Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA 
DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com 10 anos de 
experiência especialização com leilões judiciais COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, 
parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE. Ficarão por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a. CUSTAS 
DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública – mínimo de R$ 24,00 reais e 
máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do 
FUNJURIS através de DAJ. b. Eventuais taxas de transferência do bem. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À 
VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não 
interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse 
em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento 
será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as 
seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor 
não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem 
por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das 
condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado pelo índice de 
correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor 
referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está 
distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais 
conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor 
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privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, 
referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao 
crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a 
caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, 
ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso d 
atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 
4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, 
através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação desteedital, encerrando-se na 
mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização 
do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 
participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no 
funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de 
falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE 
ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A). 
A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala 
de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de 
Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se-á no próximo minuto 
após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS 
PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por 
meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de 
arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão 
ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos III - Eventuais dívidas a 
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - 
Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante 
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a 
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma 
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. Quem der causa, 
deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada 
ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos 
previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á 
imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão 
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins  de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode 
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, 
nos termos do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha 
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acontecido e caso tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao leiloeiro XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim 
sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. XV – O leiloeiro, o 
executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de avaliação. DA 
ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do 
arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas 
no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - 
mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser 
recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora 
realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 670: • R-3/M.670 - Feito em 21/09/2021. Protocolo n° 8909. 
Prenotado em 21/09/2021. TÍTULO: AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO. Nos termos do TÍTULO: Auto de 
Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 24 de Agosto de 2021, devidamente assinado pelo Oficial de Justiça Avaliador 
Carlúcio Pereira de Arruda, em cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MM. Dr José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz 
de Direito desta Comarca, datado de 30/06/2021, e extraído dos autos de Execução nº 5000028-23.2004.8.27.2714/TO, AÇÃO: 
EXECUÇÃO FISCAL, em que figura como parte Exequente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS e 
Executado: ALDERICO FERREIRA LIMA, procedo o registro do auto de PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO do imóvel 
constante da presente matrícula, pertencente ao Executado, para assegurar o débito exequendo de R$7.369,91 (SETE MIL 
TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). Foi nomeado como Depositário Fiel do bem 
penhorado o Executado, que advertido sob as penas da lei, se comprometeu a zelar e cuidar, e não abrir mão do mesmo, sem 
expressa autorização deste Juízo. Valor de Avaliação: R$30.000,00. Valor para fins de Emolumentos: R$30.000,00. OBS.: 
*HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS 
E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O 
ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: ALDERICO FERREIRA LIMA, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, 
bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, 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), 
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poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que 
o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do 
CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) 
EXEQUENTES: ESTADO DO TOCANTINS E SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, através de 
seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810, e para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e fixado na 
forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO. Colinas do Tocantins/TO, 11 de julho de 
2022 MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial N1 – JUCETINS nº 2012.09.0015 A4. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMALÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 00001018620188272715, que a justiça pública move contra o (s) 
acusado (s) JOÃO VLADIMIR PINTO, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Belém/PA, nascido aos 15/06/1965, filho de 
Marilze Nazaré Pinto, CPF e RG: não apresentou documentos e não possui residência fixa, pernoita as margens da BR-153 
atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como 
incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, sobre a designação da sessão do Tribunal do Júri a ser 
realizada na sala de audiência do Fórum local, no dia 31 DE AGOSTO DE 2022, ás 08:00 horas, para o seu julgamento, 
ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado 
o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado 
do Tocantins, aos 12 de julho de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Diretora de Secretaria, lavrei o presente.  
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0003837-86.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: KALINE ALMEIDA GOMES 
RÉU: MARIA ALMEIDA SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA ALMEIDA 
SANTOS, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curadora, em 
caráter definitivo sua neta KALINE ALMEIDA GOMES, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei. Nos termos 
do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em 
aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o 
que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 
1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta 
suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo 
de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Gurupi/TO, data 
certificada pelo sistema.  Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 8 de junho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica 
Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito. 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0006800-67.2021.8.27.2722      
Denunciado: MÁRIO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA 
VÍTIMA: TAYNARA BEZERRA FERNANDES 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de MÁRIO SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido 
aos 27/09/1989, filho de Eliane Alves de Oliveira, portador do CPF 028.084.371-29, atualmente em local incerto e não 
sabido, incurso nos artigos artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147 do Código Penal c/c as disposições da Lei nº. 
11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se, neste aspecto, o 
procedimento previsto nos artigos 406 a 497 do, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no 
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as 
provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e 
conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário 
da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 13 de julho de 2022. Eu 
Diane Goretti Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte/TO, Estado do Tocantins. FAZ SABER A 
QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 
903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado, DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, matriculado na JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, através da plataforma eletrônica 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: 1) PROCESSO Nº. 0001435-93.2016.8.27.2726 – CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 2) 
EXEQUENTE: AGROCASTRO - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. (CNPJ: 01.959.024/0001-35) 
EXECUTADO: OZEAS FERNANDES DOS REIS (CPF: 012.686.761-52) 3) DATAS: 1º Leilão no dia 25/08/2022 com 
encerramento às 13:00h, quando somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguirse-á sem interrupção o 2º Leilão, no dia 25/08/2022, com encerramento às 16:00h, 
quando serão aceitos lances com no mínimo 70% (cinquenta por cento) da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 03 
minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão. 4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 5.125,13 (cinco mil, cento e 
vinte e cinco reais e treze centavos), em 21 de maio de 2018, de acordo com a planilha de cálculo juntada de Evento 53. A 
atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos 
autos.  5) DO BEM: 01 (uma) Motocicleta Honda NXR 125 BROS ES, ano de fabricação e modelo 2003/2004, cor branca, a 
gasolina, placa MWM-5360/TO, Chassi 9C2JD20204R006942 e Renavam nº. 00815375476. Com escapamento furado 
(estragado), sem as setas traseiras, sem as setas dianteiras, com a relação estragada (coroa, pinhão e corrente), partes dos 
ferros do quadro enferrujados, tampa laterais traseiras raladas, tanque amassado e com a pintura arranhada e descorada, tampa 
do tanque com a tampinha de abrir estragada, tampas laterais do tanque arranhadas e sem as faixas, sem os retrovisores, as 02 
bengalas dianteiras vazando óleo, buzina sem funcionar, motor baixando óleo, borrachas dos 02 apois dos pés estragados. Bem 
encontrado sem a placa. Obs.: O bem está sem o documento de porte obrigatório, tendo em vista ter sido arrematado e adquirido 
em Leilão do Estado do Tocantins, visto ter pertencido ao Patrimônio do Estado/Ruraltins, assim como, no ato da arrematação do 
bem no leilão, conforme informação do executado, não foi providenciado o comprovante de arrematação, bem como, o 
documento (IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório), se encontra atrasado já há 02 anos. 6) AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais), em 02 de fevereiro de 2021. 7) DEPOSITÁRIO(A): OZEAS FERNANDES DOS REIS, Fazenda 
Bonuzaria, Zona Rural, Crixás do Tocantins/TO. 8) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Fazenda Bonuzaria, Zona Rural, Crixás do 
Tocantins/TO. 9) ÔNUS: Consta Impedimento Renajud; Débitos no Detran/TO no valor de R$ 429,10 (quatrocentos e vinte e 
nove reais e dez centavos), em 12 de julho de 2022. OBS.: O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 
perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de  outras Varas, que poderão causar morosidade na 
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e 
quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 
realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe, para o devido 
peticionamento nos autos. 10) BAIXA PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, 
arrestos, indisponibilidades, e/ou outros ônus que gravem o veículo, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer 
ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive 
os débitos de natureza propter rem, conforme artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos Tributários (IPVA, DPVAT, multas, 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5226 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022 16 

 

 
 

licenciamento e demais taxas), serão subrogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do  
C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, transferência 
patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. 11) VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as 
tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a 
venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme 
publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda 
direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. 12) 
LEILOEIRO: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS sob o nº 
2016.05.0017, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. 
13) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo 
de 24 horas de  antecedência do leilão, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, devendo, para tanto, os interessados, 
aceitar os termos e condições informados no site. Veja no site do Leiloeiro Oficial a relação de documentos necessários para 
efetivação do cadastro. 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. 14) 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD, 
www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC/2015. 15) PAGAMENTO: A arrematação dar-
se-á À VISTA. Em caso de veículos e móveis, 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: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; As 
prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice 
de correção monetária da poupança; Caução: 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; OBS.: 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. 16) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: 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; 17) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, 
não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a 
diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente (art. 
892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará responsável pela comissão devida ao 
Leiloeiro. 18) PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo 
arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão 
eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, do 
CPC/2015, a comissão do Leiloeiro será a este devida. 19) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR 
ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: I - Caso haja adjudicação, será devido ao 
Leiloeiro Oficial, o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação do bem adjudicado, a ser pago pelo adjudicante. II - 
Havendo remição ou acordo, antes da realização do leilão, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo. III - Será devido ao Leiloeiro Oficial, 
comissão de 5% sobre o valor da arrematação em casos de acordo ou remição após a realização da alienação e arrematação do 
bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 236/2016, a ser arcado pelo executado remidor. Os percentuais/valores acima, serão 
pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes, remoção, guarda e conservação dos 
bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem pagos pela parte executada. Se o 
Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá apresentar até a hora e data 
designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto 
ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. 20) LANCES: Havendo lances 
nos 3 (três) minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu fechamento por igual 
período de tempo, visando manifestação de outros eventuais licitantes (21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Os arrematantes 
ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da comissão do Leiloeiro 
em até 24 horas, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 
335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do 
Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Na eventualidade da arrematação de 
determinado lote restar frustrada devido ao não atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante 
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que ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 21) 
VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa 
ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel 
desocupado, também fica autorizado o Leiloeiro a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os 
colaboradores do Leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do 
Leiloeiro, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem. 26) DÚVIDAS e 
ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos 
procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do Leiloeiro, 
telefone 0800-707-9339, Chat no site do leiloeiro e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do 
link “Fale Conosco” ou diretamente pelo endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br. 23) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto 
pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro Oficial, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que 
venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada 
a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se de leilão eletrônico, o Leiloeiro Oficial 
poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que autorizado por procuração. 24) CONDIÇÕES GERAIS: O Leiloeiro Público 
Oficial, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de 
conhecimento de todos os interessados. Ainda, não se enquadra na condição de fornecedor, intermediário, ou comerciante, 
sendo mero mandatário, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por vícios/defeitos ocultos ou não, no bem 
alienado, como também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer hipótese, nos 
termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ. 
Os licitantes deverão acompanhar a realização do leilão, permanecendo a qualquer tempo em condições de serem contatados 
pelo Leiloeiro Oficial para qualquer tipo de informação que se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de 
contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não responder prontamente aos contatos do Leiloeiro 
Oficial, serão de responsabilidade unicamente do próprio licitante. 25) INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimado o executado 
OZEAS FERNANDES DOS REIS e seu cônjuge se casado for, 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 porventura 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. Publicado e afixado no local de costume, 
na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.dmleiloesjudiciais.com.br. Nesta Cidade e Comarca de Miranorte/TO, em 
12 de julho de 2022. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA - Perito/Leiloeiro   
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:5003212-63.2009.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: PAULA GABRIELA YANEZ VERGARA - CPF: 23147058824 
RÉU: EMPÓRIO MUDANÇA E TRANSPORTE (JOÃO JURANDIR SORANZ ME) - CNPJ: 07750033000106 
FAZ SABER a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita por este Juízo da 1ª 
Vara Civel de Palmas/TO, os Autos de nº 5003212-63.2009.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por PAULA 
GABRIELA YANEZ VERGARA em desfavor de EMPÓRIO MUDANÇA E TRANSPORTE (JOÃO JURANDIR SORANZ ME), e 
que por este meio, CITA a parte Requerida EMPÓRIO MUDANÇA E TRANSPORTE (JOÃO JURANDIR SORANZ ME), CNPJ: 
07750033000106, para o disposto no campo FINALIDADE abaixo: FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da parte 
Requerida EMPÓRIO MUDANÇA E TRANSPORTE (JOÃO JURANDIR SORANZ ME), CNPJ: 07750033000106, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como, para no prazo de 15 (quinze) 
dias, oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso 
de revelia, será nomeado Curador Especial. DESPACHO: POSTO ISTO, considerando tais ponderações, com fulcro no art. 256, 
do CPC/2015, CITE(M)-SE A PARTE(S) DEMANDADA(S) POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, caso queira(m), 
apresente(m) resposta ao presente pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 231, IV, ambos do 
novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) 
Autor(es).CANCELO a audiência anteriormente designada.Incumbe à parte autora/exequente promover a publicação do edital no 
Diário da Justiça (art. 257, II, CPC, às suas expensas, salvo se beneficiária da justiça gratuita.Se atente esta douta Serventia 
para o disposto no art. 257, do novo CPC, especialmente quanto à necessidade de constar no referido ato citatório a ressalva de 
que, em não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial.Efetivada a citação 
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editalícia e não havendo manifestação nos autos no referido prazo , o que deverá ser certificado por esta nobre 
Serventia, NOMEIO O DEFENSOR PÚBLICO OFICIANTE PERANTE ESTE JUÍZO PARA EXERCER O ENCARGO DE 
CURADOR ESPECIAL, nos termos do artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado para 
que, caso queira, apresente resposta ao presente feito, nos termos acima mencionados.Cumpridas tais diligências, ou havendo 
eventual manifestação das partes nos autos, retornem conclusos.Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito Titular. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0036855-87.2015.8.27.2729 
AUTOR: ANTONIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 79046185168 
RÉU: MARIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 84890878149 
RÉU: JOSE BRITO DE SOUZA - CPF: 63699176800 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0036855-87.2015.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por ANTONIA BARBOSA DA 
SILVA em desfavor de MARIA PEREIRA DA CRUZ e JOSE BRITO DE SOUZA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
parte Requerida MARIA PEREIRA DA CRUZ, CPF: 84890878149 e JOSE BRITO DE SOUZA, CPF: 63699176800, atualmente 
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de 
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 162.SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:  0020939-66.2022.8.27.2729 
AUTOR: VICTOR ALVES PEREIRA - CPF: 06544616192 
AUTOR: GUILHERME BARBOSA REBELLO - CPF: 07449153173 
AUTOR: BRUNNO BARBOSA REBELLO - CPF: 08737811126 
RÉU: VILMAR MARTINS LEITE - CPF: 02126419134 
RÉU: JENNER SANTIAGO PEREIRA - CPF: 22578226253 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0020939-66.2022.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por VICTOR 
ALVES PEREIRA, GUILHERME BARBOSA REBELLO e BRUNNO BARBOSA REBELLO em desfavor de VILMAR MARTINS 
LEITE e JENNER SANTIAGO PEREIRA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida VILMAR MARTINS 
LEITE, CPF: 02126419134 e JENNER SANTIAGO PEREIRA, CPF: 22578226253, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena 
de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 20.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0001632-68.2018.8.27.2729 
AUTOR: LUIZ EVAIR LENHARO - CPF: 04638047165 
RÉU: FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18192967000188 
RÉU: BUENO & GARCIA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA – ME - CNPJ: 18192967000188 
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 0001632-68.2018.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por LUIZ 
EVAIR LENHARO em desfavor de FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, FRANCISCO SOARES FREITAS e 
BUENO & GARCIA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA – ME, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida BUENO & GARCIA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA – ME, CNPJ: 18192967000188, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de 
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 68.SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, 0026089-04.2017.8.27.2729 cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 09/08/2018 , declarou em 
definitivo a interdição civil de PEDRO HENRIQUE BATISTA MELO VIEIRA ,  em razão de possuir lesão encefálica anóxica, 
tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, REGIS BATISTA DE PAULA, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 302.318 SEJ/SP, inscrito no CPF sob o nº 784.750.901-68, residente e domiciliado no - Loteamento Santa Fé, 
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Chácara Verde Vida, sn - Taquarussu do Porto - Palmas - TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). 
Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, CAIO 
ALMEIDA DE CARVALHO, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, 0003059-03.2018.8.27.2729, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 25/10/2018, declarou em 
definitivo a interdição civil de JOAO LUIZ PEREIRA ,  em razão de possuir doença de Alzheimer,cegueira bilateral, hipertensão e 
braquicardia sinusal (CID10: I10, H40.9 G30.9, R00.1, H54.0 Z74.0), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos 
da vida civil, JOSELIR OLIVEIRA PAREIRA, brasileira, portadora do RG N° 0000603987 SSP-TO, CPF nº 143.753.621-20, 
residente e domiciliada na 606 sul Alameda Dejanira QI 03 lote 18, Plano Diretor Sul, Palmas/TO. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei. 
 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o 
presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, 0009299-08.2018.8.27.2729, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 25/09/2019 , declarou em 
definitivo a interdição civil de EDILSON AIRES ALVES ,  em razão de possuir Transtornos mentais e comportamentais devidos 
ao uso de Álcool (F10.2-CID 10.2), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, JEANNY 
CHRISTINY AIRES ALVES - CPF: 813.795.521-68 , brasileira, residente e domiciliada na Rua P 03, Quadra 22, Lote 26, s/n -
Setor Sul,CEP.: 77.064-590, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins.. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário 
da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. 
Eu, CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, 0036289-02.2019.8.27.2729, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 13/12/2019 , declarou em 
definitivo a interdição civil de SMAILE SANIEL DREYER ,  em razão de possuir sequela neurológica do tipo tetraparesia espática, 
tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, VARLEI DE FATIMA DREYER, brasileira, casada, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.302.414 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 556.091.800-82, residente e domiciliada 
na - Quadra 407 Sul, Alameda 02, QI 10, Lote 25, Palmas - TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/03/2020. Eu, 
CAIO ALMEIDA DE CARVALHO, digitei. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0030131-57.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): LOURENILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) LOURENILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ, brasileiro, divorciado, 
autônomo, nascido aos 15/11/1975, natural de Palmas-TO, inscrito no CPF n° 899.100.875-53, filho de Liene Leonidia de Oliveira 
e Lourival Araujo Queiroz, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00301315720218272729, 
pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu agente 
signatário, no uso de suas atribuições privativas constitucionais, com base no incluso Inquérito Policial vem, na forma dos arts. 
24 e 41 do Código de Processo Penal, vem pelo presente oferecer D E N Ú N C I A em desfavor de LOURENILSON DE 
OLIVEIRA QUEIROZ, brasileiro, divorciado, profissão: autônomo, natural de Palmas-TO, nascido em 15/11/1975, natural de 
Mundo Novo/BA, filho de Lourival Araujo Queiroz e Liene Leonidia de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido, 
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imputando-lhe a prática dos seguintes fatos: Conforme apurado no Termo Circunstanciado de Ocorrência anexo, no dia 
08/01/2019, na TO - 050, KM 22, Parque Industrial, ao fundo de um Ferro Velho, zona Rural de Palmas - TO, o denunciado 
mantinha em cativeiro diversas aves da fauna silvestre, cativas em gaiolas, bem como um viveiro para tais espécies animais, 
sem a devida licença ou permissão da autoridade competente. Segundo consta dos autos, o denunciado mantinha no local, para 
exposição e venda, 22 (vinte e duas) aves silvestres da fauna brasileira, dispostas em 05 (cinco) gaiolas, 01 (um) viveiro e 01 
(um) alçapão, melhor identificadas no Laudo Pericial nº 0150/2019 (Ev. 1, fls. 17-22), quais sejam: ? 01 (uma) espécime de 
avifauna nativa, família THRAUPIDAE, especie Sicalis flaveola L, conhecida polularmente por Canário da Terra, adulta, sexo 
fêmea, encontrava-se em um agaiola construída em materal orgânico ‘talo de palmeira Buriti’, medindo 34cm x 30 x 15 cm 
(comprimento x altura x largura). (foto 01) ? 01 (uma) espécime da avifauna nativa, família THRAUPIDAE. espécie sicalis flaveola 
L, conhecida popularmente por Canário da Terra, fase adulta, sexo macho, encontrava-se em uma gaiola construída em material 
metálico, mediando 42 cm x 21 x 20 (comprimento x altura x largura). (foto 02) ? 01 (uma) espécime da avifauna nativa, família 
THRAUPIDAE. espécie Sicalis flaveola L, conhecida popularmente por Canário da Terra, fase adulta, sexo fêmea, encontrava-se 
em uma gaiola construída orgânico ‘talo de palmeira Buriti’ metálico, mediando 48 cm x 31 x 26 (comprimento x a ltura x largura). 
(foto 03) ? 01 (uma) espécime da avifauna nativa, família ICTERIDAE, espécie Gnorimopsar chopi, conhecida popularmente por 
Pássaro - Preto ou Graúna, fase adulta, sexo macho, encontra-se em uma gaiola construída em material orgânico ‘talo de 
palmeira Buriti’, medindo 54cmx37cmx24cm (comprimento x altura x largura). (foto 05) ? 01 (um) alçapão, construído em madeira 
e talos em plásticos, medindo 16 cm x 11cmx10cm, (comprimento x altura x largura). (foto 06) ? 01 (um) viveiro medindo 1.20m x 
68 cm x 47 cm (comprimento x altura x largura), construído em estrutura de madeira, sendo as laterais, assoalho e a parte 
posterior isolado por madeirite, e a parte frontal e superior isolada por uma tela metálica galvanizada. em seu interior, 
encontravam-se as seguintes espécies: (ver fotos 07, 08 e 09 ? 01 (uma) espécime da avifauna nativa, família COLUMBIDAE, 
espécie Combina talpacoti, popularmente conhecida por Rolinha Roxa ou Rolinha Sangue de Boi, fase adulta, sexo não 
identificado. ? 02 (duas) espécime da avifauna nativa, família COLUMBIDAE, espécie Columbina squammata, conhecida 
popolarmente como rolinha Fogo-apagou, fase adulta, sexo não identificado. ? 01 (uma espécime da avifauna nativa, família 
ICTERIDAE, espécie Gnorimopsar chopi, conhecida popularmente por Pássaro - Preto ou Graúna, fase adulta, sexo não 
identificado. ? 04 (quatro) espécime da avifauna nativa, família THRAUPIDAE. espécie Sicalis flaveola L, conhecida 
popularmente por Canário da Terra, fase adulta, sexo macho. ? 04 (quatro) espécime da avifauna nativa, família THRAUPIDAE. 
espécie Sicalis flaveola L, conhecida popularmente por Canário da Terra, fase adulta, sexo macho.” Conforme consta, o 
denunciado exercia a atividade comercial dos citados espécimes, o que foi flagrado por terceiro não identificado que comunicou 
os fatos às autoridades, pelo que, Policiais Militares compareceram ao local e encontraram os animais em cativeiro, sendo que, 
nessa ocasião, o acesso ao imóvel foi franqueado por Luís Mario Alves, que detinha as chaves, sendo a ação testemunhada por 
Charles Abreu Batista, enquanto a testemunha Daniel noticiou ter arrendado a parte dos fundos do imóvel para o denunciado. 
Por assim proceder, o denunciado encontra-se incurso nas penas do artigo 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, pelo que se faz mister 
a deflagração da devida Ação Penal, devendo o mesmo ser cientificado, por edital, para responder aos termos da presente 
demanda a fim de que, ao final, seja CONDENADO na forma da lei. Requeiro, desde já, nos termos do Art. 66, parágrafo único, 
da Lei 9.099/95 a remessa dos autos ao Juízo Comum, para que seja viabilizada a citação editalícia e posterior prosseguimento 
do feito, a produção probatória, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, bem como o interrogatório do réu. DESPACHO: 
Considerando a não localização do acusado Lourenilson de Oliveira Queiroz, expeça-se edital de citação com prazo de 15 
(quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não 
comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso 
prescricional. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho 
do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador 
correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo 
sistema.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 13/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS 
FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0006778-51.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ADRIANA AIRES MOURA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ADRIANA AIRES MOURA, brasileira, solteira, desempregada, nascida 
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aos 25.11.1980, natural de Porto Nacional-TO, inscrita no CPF n° 022.863.281-10, portadora do RG nº 1134805 SSP/TO, filha de 
Zifinha Aires Moura e Antônio Aires da Silva Filho, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00067785120228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu presentante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de ADRIANA 
AIRES MOURA, brasileira, solteira, desempregada, nascida aos 25.11.1980, natural de Porto Nacional-TO, inscrita no CPF sob 
nº 022.863.281-10, portadora do RG nº 1134805 SSP-TO, filha de Zifinha Aires Moura e Antônio Aires da Silva Filho, residente e 
domiciliada na Rua 01, casa 02, Quadra 02, Lote 22, Setor União Sul, Palmas-TO; Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no 
dia a 26 de julho de 2021, por volta das 13h, na rua 12, Q 15, L 17, União Sul, nesta capital, a denunciada ADRIANA AIRES 
MOURA ofendeu, dolosamente, a integridade corporal da sua filha, MARIANA AIRES PANTA, nela provocando lesões corporais 
demonstradas no evento 68. E ainda, a denunciada ameaçou a filha, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave; e por fim, 
destruiu e inutilizou as coisas da residência da Srª ZIFINHA AIRES MOURA. Consta nos autos que no dia e hora 
retromencionados, a denunciada ADRIANA AIRES MOURA, sem autorização, adentrou na residência da sua genitora, Srª 
ZIFINHA AIRES MOURA, e disse “cadê essa velha que não me dá comida”. Na sequência, a denunciada, foi de encontro a sua 
genitora, a Srª ZIFINHA AIRES MOURA, para agredi-la, mas MARIANA interferiu, ocasião em que a denunciada grudou no 
cabelo desta, lhe derrubou e disse que a matar ia. A senhora ZIFINHA AIRES MOURA entrou na brigada para defender sua neta, 
Mariana, tendo esta corrido para o quarto e ligou para a polícia. Em razão dos fatos, a vítima Mariana registrou Boletim de 
Ocorrência, e enquanto esta estava na Delegacia noticiando os fatos, soube que a denunciada estava quebrando os utensílios 
da residência das vítimas e que a denunciada estava a procura nesta para matá-la. As vítimas informaram que a denunciada é 
usuária de drogas e que a mesma é muito agressiva. Interrogada perante a Autoridade Policial a denunciada ADRIANA AIRES 
MOURA confessou a prática do crime de lesão corporal, contra Mariana. Assim agindo, a denunciada ADRIANA AIRES MOURA, 
incorreu nas sanções do art igo 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal contra descendente) e art. 163, parágrafo único, inciso 
I, CP (dano qualificado com grave ameça a pessoa) motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e 
requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). b) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de 
instrução e julgamento, para oitiva das pessoas abaixo arroladas. c) seja ao final julgada procedente a pretensão punitiva nos 
moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. d) Nos termos do artigo 387, 
inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 
Para depor sobre os fatos retros mencionados, requer a notificação e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem 
depor em Juízo, sob as cominações legais. DESPACHO: Considerando a não localização do acusado Adriana Aires 
Moura, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. 
Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do 
CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para 
confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, 
movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 
data e assinatura certificadas pelo sistema.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é 
Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-
6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença 
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso 
de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 
13/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 50076448620138272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: TÁLISSON FERREIRA COUTINHO 
FINALIDADE: O Juiz de direito,LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) TÁLISSON FERREIRA COUTINHO ?,brasileiro, solteiro, nascido aos 21/07/1994, natural de Porto 
Nacional-TO, inscrito no CPF n° 708.792.821-00, portador do RG n° 1422506 SSP/TO, filho de Antônia Ferreira da Costa e Ivo 
Nunes Coutinho. atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 5007644-86.2013.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: 1. 
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Tálisson Ferreira 
Coutinho, brasileiro, solteiro, filho de Antônia Ferreira da Costa, nascido aos 21/07/1994, na cidade de Porto Nacional-TO1, pela 
prática da conduta descrita no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais 
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transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 30/01/2013, no endereço Quadra Rua Santa Justina, 
Qd. 36A, Lote 17, Jardim Aeroporto, nesta Capital, o primeiro acusado(Talisson) subtraiu, inicialmente para si, mediante 
rompimento de obstáculo, um notebook, marca Sansung, modelo R410 PDC e um modem de conexão à internet, avaliados no 
laudo pericial n° 474/13 pertencente a Zulmira Melquíades Souza, e o segundo acusado(Vinicius) adquiriu, no endereço T-20, 
Conjunto 27, lote 02, Taquari, nesta Capital, referido notebook e modem, objetos de crime. Apurou-se que o primeiro 
denunciado(Talisson), aproveitando-se da ausência dos moradores da residência no local dos fatos, retirou as telhas da casa e já 
no seu interior, revirou o ambiente, deixando desordenado e, ao avistar o notebook no quarto, apoderou-se do mesmo saiu da 
casa pela porta da frente, visto que havia uma chave pendurada em um prego. Logo em seguida, vendeu o notebook ao segundo 
denunciado(Vinicius), negociado em R$ 100,00 (cem reais), sendo pago R$ 28,00 (vinte e oito reais) no ato da entrega e o 
restante seria quitado na noite daquele dia. A vítima, ao chegar em casa após o furto, acionou a polícia e a viatura de 
patrulhamento se dirigiu até o local e informada dos fatos, realizaram ronda nas imediações e desconfiaram da atitude suspeita 
do primeiro acusado(Talisson) e ao ser abordado e questionado sobre o cometimento do crime, confessou a autoria do furto e 
indicou a localização do comprador do objeto, o ora segundo denunciado(Vinicius). O objeto foi avaliado pela perícia por R$ 
800,00 (oitocentos reais) e o modem de conexão em R$ 100,00 (cem reais). Os acusados são imputáveis. Não há causas 
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade e não está extinta a punibilidade dos agentes.. [...] A denúncia foi recebida em 25 de 
março de 2013 (evento 3). Houve citação do acusado (evento 50 e 81). Os autos ficaram suspensos com base no art. 366 do 
CPP, de 31/1/2016 até 8/12/2021. Foi apresentada resposta à acusação (evento 88). Por não incorrer em nenhuma hipótese 
prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e 
julgamento. A audiência ocorreu em 3/5/2022. Foi decretada a revelia do réu.  Foi ouvido o seguinte depoente, cujo resumo das 
declarações os acompanha: 1. Cícero Pereira da Costa Neto, Policial Militar. Tomou conhecimento via denuncia. O acusado 
tinha um jeito típico de andar, por isso conseguiram saber quem era o autor do delito. Ele foi localizado, porém evadiu-se do 
local, com apoio de outras viaturas fizeram um cerco para pega-lo. Ele foi encontrado em uma construção, em outro setor. Não 
se recordou dos bens subtraídos. O réu costumava entrar nas residências e comer os alimentos, era muito perturbado. Não 
lembrou se o réu confessou o crime. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais, o Ministério 
Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 122). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por 
memoriais, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, desclassificação da qualificadora de rompimento de 
obstáculo e fixação da pena em seu mínimo legal (evento 125). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que não há prova suficiente acerca da autoria delitiva. 
Emerge autos que o réu supostamente subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um notebook, marca Samsung, 
modelo R410 PDC e um modem de conexão à internet, pertencente a Zulmira Melquíades Souza. A suposta vítima do furto, em 
sede policial, afirmou que teve o notebook, um cabo de força e o modem subtraídos, mas sequer viu ele praticando o crime, 
vejamos: A única testemunha ouvida em juízo, Cícero Pereira da Costa Neto, não foi muito clara e assertiva ao narrar os fatos. O 
réu é revel e perante autoridade policial não negou nem confessou o delito, uma vez que se encontrava sem condições de ser 
devidamente interrogado. Pois bem, o artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, afirma que são consideradas provas 
aquelas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, salvo as cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Significa 
dizer que o acervo probatório proveniente do inquérito é classificado como elemento informativo, não sendo suficiente para 
embasar uma condenação se não houver confirmação em juízo. Apesar de provada a violação do domícilio e subtração dos 
objetos, nenhuma testemunha presenciou o momento da infração, tornando-se frágil o reconhecimento do réu. Assim sendo, não 
se tem como condená-lo, ante a ausência de comprovação da autoria e responsabilidade penal. É princípio basilar que para uma 
condenação - sine qua non - é imprescindível que a prova se mostre nos autos com nitidez e firmeza, sem qualquer 
tergiversação, o que não ocorreu no caso dos autos. Destarte, não estando suficientemente demonstradas a prova da autoria 
delitiva, o simples indício do ilícito não é suficiente para um juízo de condenação. Desta forma, o conjunto probatório colhido em 
juízo não dá suporte para apontar a culpabilidade do acusado, levando a aplicação dos princípios da presunção de inocência e 
do in dúbio pro reo. Este é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO 
DA ACUSAÇÃO. ART. 157, 155, § 1º E § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PROVAS SEGURAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.  Apenas 
indícios, ainda que veementes, não bastam para sustentar uma condenação, uma vez que a probabilidade não se traduz em 
certeza, e não logrando êxito a acusação em produzir provas seguras de que o acusado tenha praticado os fatos narrados na 
exordial acusatória, o denunciado deve ser beneficiado pelo princípio do in dubio pro reo. 2.  A absolvição em casos como o 
presente não corresponde a uma declaração de inocência pura e simplesmente, e sim, que não existem provas suficientes para 
a sua condenação. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ/TO, AP 0001873-35.2019.8.27.2720, Rel. Des. Jocy Gomes, Gab. 
do Des. Ronaldo Euripedes, julgado em 13/04/2021) APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4°, I, II E IV, E ART. 155, § 4º, I E 
IV, NA FORMA DO ARTIGO 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO SE DEMONSTRA ROBUSTO E 
SUFICIENTE PARA A REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO 
1- Não é vedado ao Magistrado levar em consideração provas produzidas na fase de inquérito policial, desde que estas venham 
a ser confirmadas em juízo, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.  2 - Sendo as provas produzidas em 
sede judicial demasiadamente frágeis para confirmar a autoria do primeiro fato descrito na denúncia, é de rigor a manutenção da 
absolvição dos apelados.  3 - Em relação ao segundo fato criminoso, fundamentando o Juiz sentenciante a absolvição do 
apelado Leonardo Maciel Franco, na ausência de provas a demonstrar a autoria a ele imputada, havendo apenas meras ilações, 
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pois a suposta delação em sede policial não encontrou respaldo nos demais elementos probatórios colhidos em juízo, também 
não merece reforma a sentença neste ponto.  4- Remanescendo dúvida, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, 
com a consequente absolvição.  5 - Recurso conhecido e não provido. (TJ/TO, Ap n. 00224694320188279100, 1ª Turma da 2ª 
Câmara Criminal, Rel. Des. Célia Regina, julgado em 8/11/2018). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a 
denúncia para absolver Tálisson Ferreira Coutinho com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. 
Não há bens apreendidos. Intimo as partes para ciência. Promovam as baixas e atualizações de praxe, oficiando o Instituto de 
Identificação. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 05 de Julho de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." 
Palmas, aos 05/07/2022. Eu, ELAINE APARECIDA SANTOS NASCIMENTO ALMEIDA, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00184428420198272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: JOÃO EVANGÉLIO FILHO 
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) JOÃO EVANGÉLIO FILHO, brasileiro, união estável, nascido aos 08/04/1969, natural de Mara Rosa-GO, 
inscrito no CPF n° 626.490.511-91, filho de Maria Georgina Barbosa e João Luiz Barbosa?, ?, atualmente em local incerto e não 
sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0018442-84.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de João Evangélio Filho, brasileiro, união estável, nascido aos 
08/04/1969, natural de Mara Rosa-GO, filho de Maria Georgina Barbosa e João Luiz Barbosa, inscrito no CPF sob o n º 
626.490.511-911, pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro, pelos fatos assim narrados na 
peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 
2018, por volta das 14 horas e 45 minutos, no imóvel localizado no Conjunto 20A, lote 40, Quadra T 33, Setor Taquari, nesta 
cidade, constatou-se que denunciado acima qualificado, subtraiu, para si, energia elétrica, em prejuízo da concessionária 
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Segundo apurou-se, funcionários da ENERGISA estavam 
realizando inspeções no local, ocasião em que constataram um desvio de energia elétrica na Unidade Consumidora (UC) n° 
2832834-2 localizada no endereço do denunciado, uma vez que havia uma ligação clandestina na rede da concessionária, 
gerando o consumo de energia elétrica sem registro. A perícia técnica foi acionada e confirmada a irregularidade apontada, 
conforme laudo pericial juntado aos autos (evento 55). A empresa vítima informou que o prejuízo causado pelo desvio de energia 
elétrica foi de R$ 1.813,12 (um mil oitocentos e treze reais e doze centavos), cujo débito encontra-se pendente de pagamento 
(fls. 14, evento 55). [...] A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2019 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 19). Foi 
apresentada resposta à acusação (evento 28). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 
09/03/2022 (evento 61). Foi decretada a revelia do réu. Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os 
acompanha: 1. Ronaldo Pereira de Araújo, agente da polícia civil. Foi acionado pela Energisa na central de flagrantes, ao chegar 
no local acompanhados dos técnicos da empresa Energisa, encontraram o furto de energia. Afirmou que quando chegaram ao 
local o acusado e os demais presentes estavam consumindo álcool. O acusado afirmou não ter condições de colocar um padrão 
de energia, por esse motivo confessou para todos os presentes que furtava energia através do desvio. Informou que na casa 
moravam ele e uma senhora em um ambiente muito precário.2. Joaquim Neto Alves de Araújo, testemunha. Recorda do fato, 
saiu para uma inspeção de rotina e ao chegar ao local conferiu que a energia estava suspensa e verificou que a energia era 
puxada diretamente do poste para a casa réu. O acusado estava embriagado e não conseguia falar muita coisa. Se recorda que 
a conta de energia estava no nome da senhora que morava com ele, e que se identificou como sua esposa. Os populares do 
local confirmaram que o acusado fez o desvio de energia. Houve a dispensa da testemunha Florêncio Antônio Alves Silva. Não 
foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia e 
pela obrigação de reparar do dano, arbitrado no valor de R$2.903,84 (dois mil novecentos e três reais e oitenta e quatro 
centavos). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por falta de provas quanto a 
autoria. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO As condições de procedibilidade e os pressupostos processuais, 
pautados pelas garantias constitucionais, foram devidamente respeitados. O processo está regular. Nenhuma nulidade foi sequer 
arguida pelas partes. Assim, passo a análise do mérito. A materialidade do delito de receptação restou comprovada diante do 
que segue: Auto de Prisão em Flagrante n. 3718/2018 (IP, evento 01, INQ2); Laudo Pericial n. 8540/2018 (IP, evento 55, 
DILIGENCIAS1); Depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos 
fundamentos acima. Conforme constatado no Laudo Pericial em Instalações Elétricas n. 8540/2018 (evento 55, DILIGENCIAS1, 
do IP), “[...] encontrava-se com desvio de energia elétrica, antes da medição, direto na rede da concessionária, através de um fio 
4mm² de cor preta, seguindo diretamente para o interior do imóvel, impedindo o equipamento (medidor) de registrar o consumo 
real de energia elétrica [...]”, ou seja, é evidente que o réu utilizou-se de uma gambiarra para desviar energia, não restando 
dúvidas acerca da materialidade. Conforme o depoimento do Sr. Joaquim Neto Alves de Araújo, agente de polícia, ao chegar no 
local da ocorrência verificou que a energia estava suspensa e que realmente havia uma ligação direta do poste a casa do réu e 
ainda os populares da região confirmaram que o acusado realizou o desvio. Além do mais, o agente de polícia, Sr. Ronaldo 
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Pereira de Araújo, em seu depoimento perante este juízo, narra que ao comparecer ao local acompanhado dos técnicos da 
Energisa foi possível identificar claramente o desvio de energia elétrica e ao ser questionado pelo agente, o acusado afirmou ter 
realizado o desvio da energia elétrica em decorrência de suas condições financeiras. Posto isto, o réu tinha pleno conhecimento 
sobre a conduta ilícita que praticava, pois decidiu realizar o desvio da energia elétrica, por conta própria, incorrendo na prática 
criminosa. Portanto, não há que se falar em absolvição. Assim já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 155, § 3º e 4º, INCISO II, DO 
CÓDIGO PENAL. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATENUANTE DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM FACE DA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 65, INCISO III, LETRA "D". 
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME 
ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E 24 DIAS MULTA. As provas colhidas, bem como os 
testemunhos são verossímeis e estão em harmonia no contexto probatório, notadamente o laudo técnico-pericial, servido de 
lastro para a condenação do réu, afasta-se a tese de absolvição do acusado. Não há falar-se em absolvição quando resta 
comprovado que o agente se beneficiava do serviço de fornecimento de energia elétrica, por meio de adulteração do medidor de 
consumo, sem arcar com as devidas despesas. [...] (AP n. 50084032620128270000, Rel. José de Moura Filho). Noutro giro, 
observa-se que o Órgão Ministerial pugnou pela aplicabilidade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 
requerendo expressamente nos termos da denúncia (evento 01) e nas alegações finais (evento 61), a reparação do dano 
causado a vítima que foi levantada no valor de 2.903,84 (dois mil e novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) com 
base no Laudo Pericial n. 8540/2018 (evento 55, fl. 7). No que tange ao valor da reparação do dano, verifica-se que a companhia 
de energia elétrica apresentou relatório (evento 55, fl. 14, do IP) o qual consta o valor do prejuízo de R$ 1. 813,12 (um mil  
oitocentos e treze reais e doze centavos) que atualizado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços- Mercado) alcançou o valor de R$ 
2.903,84 (dois mil e novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos). A pretensão para reparação dos danos materiais 
causados à empresa vítima deve ser acolhida, vez que os requisitos foram devidamente preenchidos preenchidos. Vejamos: 
“[...] 2. Deve ser mantida a indenização para reparação dos danos causados pelo crime, vez que houve pedido expresso e formal 
na denúncia e nas alegações finais, bem como restou oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. [...] (Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) 0027633-28.2019.8.27.2706, Rel. MAYSA 
VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 14/09/2021). Desta forma, impõe-se a 
procedência do pedido ministerial e, consequentemente, a condenação do acusado pela prática do crime de furto de energia 
elétrica e a consequente reparação do dano. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar João 
Evangélio Filho como incurso nas penas do artigo 155, §3º, do Código Penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª fase: das circunstâncias judiciais a) 
a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não 
possui maus antecedentes (evento 6, CERTANTCRIM1); c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de 
provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são 
comuns ao delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a 
ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu 
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª fase: agravantes e atenuantes Não há circunstâncias 
agravantes nem atenuantes. 3ª fase: causas de aumento e de diminuição Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena 
definitiva de João Evangélio Filho em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o 
regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme 
artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pois atende aos requisitos 
do artigo 44 e seu § 2º, do CP, qual seja: comparecimento mensal à CEPEMA. Concedo ao réu o direito de recorrer em 
liberdade. Condeno o réu na reparação dos danos materiais causados à empresa vítima, no valor de R$ 2.903,84 (dois mil e 
novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Isento o acusado das custas e despesas processuais por ter sido assistido 
pela Defensoria Pública. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o 
trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. 
Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.".LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 
11/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00014634720198272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CRISTIANO MARQUES DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) CRISTIANO MARQUES DA SILVA?, brasileiro, carpinteiro, solteiro, nascido aos 06/01/1991, natural de 
Goiânia/GO, filho de Leidila Vaz da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0001463-47.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
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transcrito: " 1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor 
de Lucas Gomes Ribeiro pela prática da conduta descrita no artigo 180, caput, e 311, na forma do artigo 69, todos do Código 
Penal, e Cristiano Marques da Silva, pela prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 16, 
parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça 
exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] I – DOS CRIMES PRATICADOS POR LUCAS GOMES RIBEIRO: RECEPTAÇÃO E 
ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR Em meados de dezembro de 2018, nesta capital, LUCAS GOMES RIBEIRO adquiriu, 
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 1 (um) veículo automotor Ford Ecosport, placa PRI 
0862/GO, cor branca, ano/modelo 2017/2017, Renavam 01145608431, o qual havia sido furtado no Estado de Goiás (cf. laudo 
pericial de identificação veicular n. 9.142/2018, evento 30, e auto de exibição e apreensão de fl. 2, evento 1). Consta ainda que, 
nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, LUCAS GOMES RIBEIRO adulterou ou manteve a adulteração de sinal 
identificador do referido Ford Ecosport (cf. laudo pericial de identificação veicular, evento 30). Em 28 de dezembro de 2018, 
policiais militares receberam informações de que existia um veículo furtado na residência dos denunciados. Em diligências, 
encontraram em poder de LUCAS GOMES RIBEIRO o automóvel Ford Ecosport e em poder de CRISTIANO MARQUES DA 
SILVA um revólver calibre 38 com numeração raspada e duas munições, além de um televisor LG. Nessa ocasião, os 
denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para esclarecimentos. Segundo se apurou, LUCAS 
GOMES RIBEIRO adquiriu o automóvel Ford Ecosport de um indivíduo desconhecido, pelo valor irrisório de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), com plena ciência de sua origem criminosa, aproveitando-se da placa clonada QAK-2235/MS, em detrimento da placa 
originária PRI 0862/GO.As numerações de motor, chassi e demais sinais identificadores tinham características de originalidade, 
observada a vinculação ao veículo Ford/Ecosport FSL AT 1.6 B, placa PRI 0862/GO, diversa daquela encontrada ao tempo da 
apreensão, qual seja, QAK-2235/MS. Perante a autoridade policial, LUCAS GOMES RIBEIRO confirmou ter adquirido o 
automóvel de um desconhecido, com plena ciência do furto e da clonagem da placa. II – DOS CRIMES PRATICADOS POR 
CRISTIANO MARQUES DA SILVA: RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO Em 27 de dezembro de 2018, nesta 
capital, CRISTIANO MARQUES DA SILVA adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual 
seja, 1 (um) aparelho televisor, marca LG, 42 polegadas, de propriedade de Alex Alves de Moura, avaliado em R$ 900,00 
(novecentos reais), decorrente de furto ocorrido em 25 de dezembro de 2018 (cf. boletim de ocorrência, evento 34, e auto de 
exibição e apreensão de fl. 2, evento 1). Consta ainda que, em 28 de dezembro de 2018, por volta das 17h00min, na Rua NC 10, 
Qd 38, lote 5, Setor Bela Vista, nesta capital, CRISTIANO MARQUES DA SILVA possuía 1 (uma) arma de fogo com numeração, 
marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, qual seja, 1 (um) revólver, marca Taurus, 
calibre nominal 38 Special, com numeração raspada, e 2 (duas) munições calibre 38 (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 2, 
evento 1, e laudo pericial, evento 34).Segundo se apurou, em 25 de dezembro de 2018, por volta das 18h20min, a vítima Alex 
Alves de Moura chegou em sua residência e percebeu que o televisor e outros bens haviam sido subtraídos por indivíduos até o 
momento não identificados. Perante a autoridade policial, CRISTIANO MARQUES DA SILVA confessou ter adquirido a televisão 
pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem a nota fiscal. A teor do laudo pericial, o revólver e as munições apreendidas em 
poder de CRISTIANO MARQUES DA SILVA obtiveram resultados positivos nos testes de eficiência (LAU1 – evento 34). Perante 
a autoridade, policial, o denunciado CRISTIANO MARQUES DA SILVA negou ser o proprietário da arma de fogo, muito embora 
houvesse uma fotografia no seu celular com o revólver em questão. Além disso, afirmou que adquiriu a televisão, sem nota fiscal, 
de uma pessoa desconhecida que apareceu no campo de futebol.[...]. A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 (evento 
4). Houve citação do acusado Cristiano (evento 14) e do acusado Lucas (evento 25). Foram apresentadas respostas à acusação 
(eventos 24 e 28). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado 
inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 29/3/2021. O Ministério Público propôs a 
concessão do benefício da suspensão condicional do processo ao acusado Lucas Gomes Ribeiro. Ato contínuo, o acusado 
Lucas informou que o réu Cristiano faleceu. Foram ouvidas a vítima e o acusado Lucas, cujo resumo do depoimento as 
acompanha: 1. Alex Alves de Moura, vítima. Proprietário da televisão e outros. Relatou que duas pessoas entraram em sua casa 
armados, mas parecia haver uma terceira pessoa, que ficou dentro de um Ecosport branco. Foram furtados uma televisão, um 
soprador, uma caixa de som, jóias. Recuperou a televisão. Afirmou que estavam com o rosto descoberto. Reconheceu Lucas. 
Afirmou que viu eles pulando o muro e os reconheceu quando passou na televisão através dos trejeitos e vestimentas. Que 
ninguém foi ameaçado. 2. Lucas Gomes Ribeiro, acusado. Declarou que Cristiano morava em sua casa na época, porque ele 
saiu da prisão e não tinha ninguém em Palmas e Rafael pediu que desse moradia a ele. Afirmou que comprou o carro por R$ 
5.000 (cinco mil reais) de um rapaz conhecido de Cristiano. Que conseguiu juntar o dinheiro porque trabalhava em uma empresa 
de construção civil por contrato, ao sair pegou uma quantia. Negou a adulteração, afirmou que comprou do jeito que estava. A 
arma de fogo era do Cristiano. O membro do Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito, em razão de não ter 
sido localizada nenhuma certidão de óbito em nome de Cristiano Marques da Silva (evento 163). Foi decretada a revelia (evento 
166), e decretada a prisão preventiva de Cristiano (evento 185). Este julgamento irá apreciar tão somente as condutas do 
acusado Cristiano Marques da Silva, uma vez que o réu Lucas Gomes Ribeiro foi beneficiado pela suspensão condicional do 
processo. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais, o Ministério Público pugnou pela 
condenação nos termos da denuncia (evento 202).  A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais, requereu 
a absolvição por insuficiência probatória. Requereu a anulação da instrução probatória por falta de pressuposto processual. 
Pugnou pela fixação da reprimenda em seu mínimo legal.  É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
julgo procedente a denúncia para condenar Cristiano Marques da Silva como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código 
Penal e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código Penal. Passo à 
dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Receptação. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5226 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022 26 

 

 
 

a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não 
possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo 
legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias 
agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena pelo crime de receptação em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo 
legal. 3.2 Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) 
a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não 
possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo 
legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias 
agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 
cujo valor arbitro no mínimo legal. Em virtude do concurso material de crimes, disposto no artigo 69, caput, do CP, somo as 
penas. Por conseguinte fixo a pena definitiva de Cristiano Marques Da Silva em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando 
o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à 
CEPEMA; e b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Isento o acusado do pagamento das 
custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita. Em razão quantum fixado e da primariedade do réu, concedo-lhe o 
direito de recorrer em liberdade e, por conseguinte, revogo a decisão que decretou a prisão preventiva de Cristiano Marques da 
Silva, vide evento 188, DECDESPA1. Expeça-se o inerente contramandado de prisão com o fito de regularizar a situação no 
BNMP. Determino que o aparelho celular apreendido, certificado no evento 48, APREENSAO1, seja doado ao projeto social 
cadastrado junto à Central de Penas e Medidas Alternativas - CEPEMA de Palmas, mediante termo a ser anexado ao presente 
processo. No que tange ao documento, descrito no evento 48, por se tratar de bem inservível, deverá ser destruído ou destinado 
à entidade privada de caráter assistencial e sem fins lucrativos para aproveitamento mediante reciclagem. Determino a remessa 
da arma apreendida ao Comando do Exército Brasileiro, conforme o Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para 
ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução 
definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Aguarde o período de prova imposto ao corréu LUCAS referente às condições 
da suspensão condicional do processo, conforme Carta de Fiscalização n. 0004099-88.2021.8.27.2737. Palmas/TO, 30 de junho 
de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 01/07/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS 
GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 5878313 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS REGIMES DE BENS DO CASAMENTO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS  
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS Nº 0034014-12.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: FABIANA MUNHOZ DA COSTA e AELIOMARCIO NASCIMENTO ROCHA 
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ 
A Excelentíssima HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, torna-se público que por este Juízo e respectivo cartório processam os autos da Ação de Alteração 
de Regime de Bens de nº 0034014-12.2021.8.27.2729, que AELIOMARCIO NASCIMENTO ROCHA, brasileiro, nascido aos 
08/11/1982, natural de Tucurui-PA, filho de Aldemar Nunes da Rocha e Ana Souza Nascimento Rocha, casado, operador de 
abastecimento, portador da Cédula de Identidade nº 402614 SEJSP/TO e do CPF nº 000.026.511-06, e FABIANA MUNHOZ DA 
COSTA,  brasileira, nascida aos 09/12/1982, Natural de Manaus-AM, filha de Francisco Alves da Costa e Nazaré Munhoz da 
Costa, casada, enfermeira, portadora da Cédula de Identidade nº 16466519 SESP/AM e do CPF nº 704.247.212-87,  nascida aos 
28/07/1995, CPF sob o n.º 017.302.642- 71, natural de Altamira/PA,  ingressaram com Ação de Alteração de Regimes de Bens 
do Casamento almejando alterar o regime de bens de: “COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL DE 
BENS. E em atendimento ao § 1º do art. 734 do CPC e 1.639, §2º do Código Civil, para dar publicidade a todos e que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente 
Edital, para divulgar a pretendida alteração do regime de bens, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico e Jornal de grande 
circulação com prazo de trinta dias. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Técnica Judicial, que digitei e conferi. Palmas/TO 
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Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 5878313v5 e do código CRC 8f4e92a0. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA Data e Hora: 12/7/2022, às 16:59:5 
 

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 50005272020088272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada e o sócio coobrigado: JPL SERVIÇOS DE REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 03365324000111, JOSE PEREIRA LOPES, CNPJ/CPF: 38878933104, INTIMADOS 
para, caso queiram, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00210690320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, CNPJ/CPF : 90946502153, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00397733020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: NICLEBIO MOREIRA DANTAS, CNPJ/CPF nº 
24854409134, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00397733020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CORDEIRO E DANTAS LTDA; CNPJ/CPF nº 13741170000179, 
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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00099801720148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LEONARDO CORDENONZI PEDROSO DE ALBUQUERQUE, 
CNPJ/CPF : 02782008188, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do 
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. 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. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00296697620168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 79400922191, 
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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00276567520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ADAILTON CARLOS SILVA DE JESUS, CNPJ/CPF: 
40985318600, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50028494220108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: DELTA FARMA COMERCIAL LTDA–
 CNPJ/CPF: 00734729000191, ANA CELIA BORGES MARINHO– CNPJ/CPF: 23827890349 e  JONAS RODRIGUES 
MARINHO– CNPJ/CPF: 09496599320, INTIMADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, apresente as 
contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50028511220108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: EDSON ALVES DE MORAIS– CNPJ/CPF: 45716803172, 
INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos 
da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 00096932020158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DANIZA JUSTINA DA CONCEIÇAO, CNPJ/CPF : 03675444155, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50018586620108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: CENTROACO - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 
FERRAGENS LTDA– CNPJ/CPF: 05125779000195, INTIMADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente 
as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 00396333020158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GILBERTO PEREIRA DA SILVA SANTOS, CNPJ/CPF : 
23546441249, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
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nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50027337020098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e a sócia coobrigada: JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
LTDA– CNPJ/CPF: 07560958000186 e DENISE SOARES DOS SANTOS– CNPJ/CPF: 14742808894, INTIMADAS para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50011932120088272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e o sócio coobrigado: CREDIBENS PS ELETRO ELETRONICOS 
LTDA– CNPJ/CPF: 05755357000101 e ÉDIO CHAVES DO NASCIMENTO– CNPJ/CPF: 33403053822, INTIMADOS para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 50085865520128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JULIO CESAR DE FIGUEIREDO, CNPJ/CPF: 03916294687 
,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos 
autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50013644120098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAIMUNDA MENDES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 
05144325000161, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50002085720058272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: TEIXEIRA E RODRIGUES LTDA, 
CNPJ/CPF: 38.140.174/0001-22, MANOEL DA PAES TEIXEIRA LIMA, CNPJ/CPF: 21796084115, OSMARINA RODRIGUES 
ARAÚJO TEIXEIRA, CNPJ/CPF: 43853536115, INTIMADOS para, caso queiram, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 50006355920028272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HELOISA MARIA TEODORO CUNHA, CNPJ/CPF: 08136335249, 
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INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00015296620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VALDEMIRO MARCELO HOSTINS, CNPJ/CPF: 72809710910, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50002085720058272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: VERAMAR CELULARES LTDA, CNPJ/CPF: 03229411001113, 
INTIMADA para, caso queiram, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00212950820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: LUCIARA FEITOSA DA SILVA, CNPJ/CPF: 03119308161 
,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos 
autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00212950820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado e seu sócio coobrigado: L. F. DA SILVA TRIGARIA-ME, CNPJ/CPF: 
13438886000100, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50009023120028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: TEC MAC COM REPRES MAQUINAS EQUIPAM P ESCRITORIO 
LTDA - ME, CNPJ/CPF: 38154324000157, INTIMADA para, caso queiram, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00279838320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: GILMAR GOMES SILVA E CIA LTDA, 
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CNPJ/CPF: 02377284000165, EVERALDO RODRIGUES DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 01546599169, INTIMADOS para, caso 
queiram, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50001338620038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: RAMON A DOS SANTOS &amp; CIA 
LTDA, CNPJ/CPF: 01677340000114, RAMON ALESSANDRO DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 79211763134 e REJAINE MARIA 
DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 79011985168, INTIMADOS para, caso queiram, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50177630920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FERNANDO CORDEIRO DE SOBRAL, CNPJ/CPF: 39638405104, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00110065020148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: JOSEHHSON ALVES CARDOSO, CNPJ/CPF: 
08157432464, 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. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: TIAGO VIEIRA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 05115963400, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00110065020148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: D' MARCA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA–
 CNPJ/CPF: 03520708000161, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50099769420118272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no prazo de 10 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões àos 
embargos interpostos nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. 
 
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 00267224920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: MAGDA RAMOS DA SILVA SCHALLENBERGER, CNPJ/CPF: 
09787877733 ,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
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qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50029870920108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: JALAPÃO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 04092412000150, 
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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00317673420168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a sócia: SOLANGE SHIGUE TINEN, CNPJ/CPF:07580233835 ,INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00317673420168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TINEN & PAIXAO LTDA, CNPJ/CPF: 07650992000141, 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. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50012348520088272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: SEBASTIÃO INÁCIO FERREIRA, CNPJ/CPF: 05320607172, 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. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: CARLOS ROBERTO CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 
09423524168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da  AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00352787420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20150012926, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; 20150012927, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.183,78 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e 
Setenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 (quinze) dias 
O Drº. MÁRCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito em Substituição por está Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de 
suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO vir, ou dele conhecimentos tiverem 
que se processa por este Juízo, no Cartório Cível o Processo n°. 00009414620218272730, Ação  Usucapião Especial 
(Constitucional), tendo como Requerente UILSON LOPES GALVAO e Requerido SILVERIO RIBEIRO DURÃES. MANDOU 
CITAR: EDITAL DE CITAÇÃO (DE TERCEIROS INTERESSADOS - INCERTOS E/OU DESCONHECIDOS), nos moldes dos 
artigos 256, I, e 257, III, c/c artigo 259, I, do CPC/2015, a fim de que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, caso queiram, os 
aludidos interessados apresentem contestação aos termos da ação em referência, ficando cientes de que, se não contestado o 
pedido, no prazo legal, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na inicial, tudo na forma 
dos artigos 335 e 344 do CPC/2015. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 1ª 
Escrivania Cível de Palmeiropolis, expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local, Praça Limírio Viana Guimarães, 244 - Bairro: Centro 
- CEP: 77365-000 - Fone: (63) 338-61120 - Email: civel1palmeiropolis@tjto.jus.br. Dado e passado nesta cidade e comarca 
de Palmeirópolis, aos 13/07/2022. Eu, ROSIMEIRE PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, que 
digitei e conferi. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
 Prazo: 60 (sessenta) dias 
 Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0000909-14.2016.8.27.2731 
 Acusado: DÉBORA COELHO ARAÚJO 
 Infração; artigo 180, caput, c/c o artigo 71, ambos do CPB. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado DÉBORA COELHO ARAÚJO, brasileira, solteira, natural de Marianópolis/TO, nascida aos 06/ 08/1.993, 
portadora do RG nº 961.535 SSP/TO, filha de Ilário Araújo Matos e Eva Coelho dos Santos ,o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor do SENTENÇA 
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: ISSO POSTO, 
sem mais delongas, e alicerçada no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, 110, § 1º, 112, inciso I e 115, todos do 
Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA da reeducanda DÉBORA COELHO ARAÚJO, 
devidamente qualificada nos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 24 de Junho 2022. (24/06/2022). Eu (Angel Yuri Marques Meneses, Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e 
subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0001461-51.2017.8.11.0059 
Acusado: José Arimatéia Oliveira Silva (RG: 4634115 SSP/MT e CPF/CNPJ: Não 
 Infração; Art. 12 caput da Lei nº 6.368/76 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado José de Arimatéia Oliveira Silva, Filiação: Antonio Oliveira de lima e Maria chagas Lima, data de 
nascimento: 22/05/1984, brasileiro, natural de Torixoreu-MT. ,o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Tendo em vista o que consta do 
parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do 
Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ ARIMATÉIA OLIVEIRA SILVA. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente expedidos. 
Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. . Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
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costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 27 de junho 2022. (27/06/2022). Eu 
(Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza 
de Direito 
 

PARANÃ 
2ª vara cível e família 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã - TO, no uso de suas atribuições 
legais. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada 
a INTERDIÇÃO de LUIZA PEREIRA DA ROCHA, absolutamente incapaz, portadora do RG nº 100.719 SSP/TO e inscrita no 
CPF sob o nº 017.854.381-07, residente e domiciliada Loteamento Periurbano, Lote 09, próximo a entrada do parque de 
vaquejada, Zona Rural, Paranã/TO, decretando a interdição por incapacidade civil absoluta da interditanda e nomeando 
CURADORA ALVINA COSTA PEREIRA, brasileira, união estável, costureira, portadora do RG nº 19.810 2ª VIA SSP/TO, 
inscrita no CPF sob o nº 850.415.641-91, residente e domiciliada no Loteamento Periurbano, Lote 09, próximo a entrada do 
parque de vaquejada, Zona Rural, Paranã/TO, nos autos de Interdição de nº 0000674-68.2021.8.27.2732/TO, movidos pela 
interditante. Tudo de conformidade com o dispositivo da sentença a seguir transcrita: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido 
inicial, com fulcro no artigo 3°, inciso II, e artigo 1767, inciso II, ambos do Código Civil Brasileiro, para declarar a interdição 
de LUIZA PEREIRA DA ROCHA, alhures qualificada, reconhecendo-lhe sua incapacidade absoluta para praticar os atos da vida 
civil, nomeando-lhe curador, sua sobrinha ALVINA COSTA PEREIRA, também qualificada nos autos, para, após tomado o 
compromisso, reger a pessoa do interditando e administrar-lhe os bens que porventura vier a possuir. Publique-se edital por três 
vezes junto ao Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e da curadora, a 
causa da interdição e os limites da curatela. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso II, da 
Constituição da Pública, remetendo-lhe cópias da presente sentença. Lavre-se Termo de Compromisso. Sem custas. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Márcio Soares da Cunha - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será publicado  no Diário da Justiça por três 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Paranã - Tocantins, aos 06 de Abril de 2022. Eu, EZIANA BATISTA CORTES, Técnica Judiciária, o digitei e conferi. 
                                                       
  

Diretoria do foro 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E 
DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei, 
etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de 
Paranã, Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando a AÇÃO DE USUCAPIÃO 
EXTRAORDINARIO (Processo nº 00008492820228272732, Chave  506594095322), FAZENDA BUENOS AIRES requerida 
por BETHINA BATISTA RIBEIRO, brasileira, solteira, autônoma, portadora do RG nº 568.5398 SSP/GO, inscrita no CPF nº 
749.976.611-04, residente e domiciliada na Fazenda São Miguel, neste município de Paranã-TO, sendo o presente para 
CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E DESCONHECIDOS 
CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, para responderem aos atos e termos da ação proposta contestando-a 
caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já cientes de que não sendo contestada a ação, se presumirão 
aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os 
fatos afirmados pelo autor. (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme despacho a seguir transcrito: DESPACHO. Caso 
os confinantes não estejam cadastrados, cadastre a escrivania os confinantes. Cite – se  os requeridos e para oferecer 
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o não oferecimento de contestação implicará em revelia e 
confissão quanto à matéria de fato. Cite-se os confinantes e seus cônjuges, se casados forem, para apresentar contestação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Cite-se os eventuais interessados, por 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, assim como os ausentes, incertos e desconhecidos. Intimem – se Fazendas Públicas via 
correio para manifestação sobre usucapião em questão. Cumpra-se. Paranã, data indicada no sistema. as) Dr. MARCIO 
SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito. E, para que não aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser 
publicado no Diário da Justiça, bem como afixada uma via do presente no placard do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade 
e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2022. Eu, Rosane Luiz do Rosário Santos, 
Servidora Municipal Cedida, o digitei e conferi. 
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PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU: LUCAS NOLETO LOBO. FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 
DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal n° 00006171320228272733, que a Justiça Pública, como Autora, 
move LUCAS NOLETO LOBO, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 08 de janeiro de 1995, natural de Goiânia – GO, filho de 
Marco Aurelio Abreu Lobo e Iranildes Barros Noleto, inscrito no CPF nº 048.886.021-07 e portador do RG nº 1.186.851 SSP/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas dos artigos 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; 
artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 (por diversas vezes); e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (por diversas vezes), e não sendo 
possível CITÁ-LO pessoalmente, fica por meio do presente, CITADO para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer a resposta à 
acusação, nos termos do artigo 406 §§, do CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Caso não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 
acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para oferecer a Defesa Escrita, concedendo-lhe vista dos 
autos pelo prazo legal. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte e dois (12/07/2022). Eu___, Grace Kelly Coelho Barbosa – Diretora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. 
JUIZ M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de Procedimento Comum Cível n.º 0000118-25.2019.8.27.2736 tendo como parte autora ALEXANDRE 
GRISOLIA WANDERLEY, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG nº 2.611.820 SSP-SC e do CPF 
nº 024.816.248-90, residente e domiciliado na Rua Pedro Arthur Zimmermann, nº 555, Bairro Bela Vista – Gaspar-SC., CEP 
89.111-078 em desfavor do espólio de MARIA TEREZA BARREIRA, nas pessoas de suas únicas herdeiras, JEMIMA 
GERTRUDES BARREIRA CAVALCANTE GARCIA e CLÁUDIA BARREIRA CAVALCANTE, com endereço na Rua Dr. Albeni 
Ferraz Machado - Quadra P, lote 14, - Centro, Pte. Alta do Tocantins - TO., 77590-000 e JAILSON DO NASCIMENTO BONFIM, 
brasileiro, solteiro, agropecuarista, portador do CPF 844.141.382-44 e do RG 115.106.99 SSP/BA,  residente em local incerto e 
não sabido, sendo o presente para INTIMAR o requerido JAILSON DO NASCIMENTO BONFIM, brasileiro, solteiro, 
agropecuarista, portador do CPF 844.141.382-44 e do RG 115.106.99 SSP/BA,  residente e domiciliado em local incerto e 
não sabido para comparecer perante este Juízo sitò a Rua Barão do Rio Branco, s/n°, Setor Aeroporto, Ponte Alta do 
Tocantins/TO., para  audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 04/08/2022, às 09:30h. Fica Advertido que 
deverá comparecer acompanhado de advogado e provas documentais ou testemunhais estas até o nº de 03 ( três). E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá 
ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Ponte Alta/TO, aos  08/07/2022. Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei. 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002887-51.2020.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU:  VALDIVNO MORAIS DE JESUS 
O Excelentíssimo Senhor Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS,  Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado:  VALDIVINO MORAES DE JESUS,  brasileiro, natural de São Geraldo do 
Araguaia-PA, nascido aos  15.09.1996, filho de Divino Rosa de Jesus e de Maria dos Santos Moraes,  portador do RG Nº 1.297. 
536 SSP/TO,  incurso nos incurso no art. 348, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 
69, caput, do Código Penal  e    denunciado em 04/08/2020 estando atualmente  em local incerto e não sabido.  FICA pelo 
presente EDITAL CITADO, para  que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita à acusação que lhe é feita. 
Ressaltando que em sua defesa  poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua 
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intimação, quando necessário. Advirto-o de que a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído, e que em não 
apresentando defesa no prazo estipulado, desde já fica nomeado o Defensor Público da Comarca para patrocinar sua 
defesa, tudo conforme despacho/ decisão transcrito: “O relatório é dispensável, decido: VALDIVINO MORAIS DE JESUS foi 
denunciado pelo Ministério Público pela prática em tese do delito descrito no art. 348, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da 
Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas, 
portanto, pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, depoimentos das testemunhas, e Laudo Pericial de 
Vistoria e Eficiência da arma de fogo, todos acostados aos autos de Inquérito que instruem os autos do inquérito policial. Verifico, 
ainda, no momento, que não é o caso de absolvição sumária do denunciado, vez que não se faz presente nenhuma das 
hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Por fim, a inicial contem  todos os requisitos legais e narra 
circunstanciadamente a atuação do denunciado propiciando-lhe ampla defesa. ISTO POSTO,   RECEBO a  denúncia. Determino 
a citação do denunciado para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita à acusação que lhe é feita. Ressalte-se 
que em sua defesa o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando 
necessário.Advirta-se ao acusado de que a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído, e que em não 
apresentando defesa no prazo estipulado, desde já fica nomeado o Defensor Público da Comarca para patrocinar sua defesa. 
Defiro a cota ministerial: prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.Xambioá, data certificada no sistema Eproc.Xambioá, 07/08/2020. 
(ass) Dr. Fabiano Ribeiro – Juiz de Direito.  Segue cópias necessárias para o cumprimento do ato deprecado.  Cota MP” Tendo 
em vista a certidão juntada no evento nº 27, o Ministério Público requer a citação do acusado por edital (art. 361, do CPP), 
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do CPP. Xambioá/TO, data e 
hora do sistema. Saulo Vinhal da Costa Promotor de Justiça.   E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos   doze  dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e dois(12/07/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de 
Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr.  Herisberto e Silva  Furtado Caldas ,Juiz de Direito.” 
 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0001161-08.2021.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: GASPAR CARNEIRO DA SILVA 
O Excelentíssimo Senhor Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS,  Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado:  GASPAR CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, nascido em 11/11/1976, filho de 
Joana Carneiro da Silva e Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 921.203.001-78, incurso no Art. 168, § 1º, inciso II, 
do Código Penal e Art. 89, inciso I, da Lei nº 13.146/2015, c/c Art. 70, caput, do Código Penal, e    denunciado em 03/11/2021, 
 estando atualmente  em local incerto e não sabido.  FICA pelo presente EDITAL CITADO, para  que, para que ofereça 
defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de Processo Penal. 
 Não apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo 
legal,  conforme decisão transcrita: “Vistos os autos.   O relatório é dispensável. DECIDO.  Estão presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, razão pela a qual a denúncia pode ser recebida. DISPOSITIVO.Ante o exposto, RECEBO 
a denúncia.  CITE-SE o denunciado para que ofereça defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 
396-A e seguintes do Código de Processo Penal.  Não apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o Defensor Público 
lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo legal.  Se o réu estiver em lugar incerto e não sabido, intime-se o MPE 
para a apresentação de novo endereço no prazo de até 05 dias. Ao mesmo tempo, realize-se busca no SIEL. Não encontrado 
novos endereços e/ou ultrapassado o prazo, CITE-SE por edital, na forma da lei. Caso contrário, cumpram-se as determinações 
acima.  JUNTEM-SE folha de antecedentes criminais do(s) denunciado(s) expedidas pelo Cartório Criminal desta Comarca e 
pelo INFOSEG aos autos, bem como atendam aos demais requerimentos constantes na cota de oferecimento da 
denúncia.  Determino, caso não tenha sido feito ou ordenado previamente, a juntada desta decisão no procedimento 
investigativo respectivo, o arquivamento dele e o seu relacionamento a este processo.  Intime-se. Cumpra-se. Xambioá, 
17/11/2022.  Juiz de Direito  (ass) Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA.   Cota MP” MM. Juiz, Considerando a 
certidão de evento nº 08 dos autos da carta precatória nº 0002797-83.2022.287.2706, o Ministério Público requer a citação do 
acusado por edital (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, 
do CPP. Xambioá/TO, data e hora do sistema. Saulo Vinhal da Costa -Promotor de Justiça  .E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e af ixado no Placar 
do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos   doze  dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e dois(12/07/2022 
).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr.  Herisberto e Silva Furtado, Juiz de 
Direito.” 
 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0002733-33.2020.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E OUTRO  
O Excelentíssimo Senhor Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS,  Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado JOSÉ LOURENCIO DA SILVA? , vulgo “Preto”, brasileiro, natural de Nova 
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Olinda/TO, nascido aos 09.09.1981, filho de Antônio Tomaz da Silva e de Francisca Lourenço da Silva, inscrito no CPF nº 
038.035.041-63, portador do RG nº 6.704.638 SSP/TO, incurso no delito previsto no art. 155, § 1º, § 4º, inciso I, II e IV, na forma 
do art. 14, II, ambos do Código Penal  e denunciado em 08/06/2020,  estando  atualmente  em local incerto e não sabido.  
FICA pelo presente EDITAL CITADO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita à acusação que lhes 
são feita.Ressalte-se que em sua defesa o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo a sua intimação, quando necessário. Advirta-se o acusado que a defesa prévia deverá ser apresentada por 
advogado constituído.Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca 
para patrocinar a defesa do acusado.(...), conforme decisão transcrita: “O relatório é dispensável, decido: O Ministério Público do 
Estado do Tocantins, por sua Promotora de Justiça, ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ LOURENCIO DA SILVA e ...como 
incursos no art. 155, § 1º, § 4º, inciso I, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal. Verificando que não é o caso de 
absolvição sumária dos denunciados, vez que não há a existência de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 397 do Código 
de Processo Penal, recebo a denúncia ofertada porque contém os requisitos legais e narra circunstanciadamente a atuação 
dos denunciados, propiciando-lhes ampla defesa.Determino a citação dos denunciados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
ofereça resposta escrita à acusação que lhes são feita. Ressalte-se que em sua defesa os acusados poderão arguir preliminares 
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário. Advirta-se os acusados que a defesa prévia 
deverá ser apresentada por advogado constituído. Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o 
Defensor Público da Comarca para patrocinar a defesa do acusado. Autorizo, desde já, e com a finalidade de evitar maiores 
delongas processuais, o cumprimento do mandado de citação e intimação nos termos do art. 212, § 2º, do Código de Processo 
Civil (fora do horário de expediente). Defiro a cota ministerial: prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Xambioá, data certificada no 
sistema E-proc. Xambioá, 17/06/2020  Juiz de Direito  (ass) Dr. José Eustáquio de Melo Júnior.Cota MP " MM. Juiz, 
Considerando a certidão de evento nº 07 dos autos da carta precatória nº 0006036-95.2022.287.2706, o Ministério Público 
requer a citação do acusado por edital (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, nos termos do art. 396 do CPP. Ademais, requer a reiteração do ofício encaminhado ao Cartório de Registro Civil de 
Araguanã no evento nº 29, solicitando cópia da certidão de óbito do acusado Carlos Henrique Alves dos Santos. Xambioá/TO, 
data e hora do sistema. Saulo Vinhal da Costa  Promotor de Justiça.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos   doze  dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e dois (12/07/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de 
Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr.  Herisberto e Silva Furtado Caldas,  Juiz de Direito.” 
 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0000763-27.2022.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: FABIANO SOARES DE LIMA 
 O Excelentíssimo Senhor Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS,  Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado  FABIANO SOARES DE LIMA, , vulgo “Baiano”, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/04/1991, natural de São Geraldo do Araguaia – PA, filho de Sebastião Ferreira Lima e Judith Maria Soares Paz, RG nº 
804.861 SSP/TO, Incurso art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal e    denunciado em  12/05/2022,  estando  atualmente  em 
local incerto e não sabido.  FICA pelo presente EDITAL CITADO, para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 
396-A do CPP. Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo 
requerer e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso 
de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha 
arrolada. 1.1. No ato de citação, o Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras 
ou interesse em constituir defensor, o que deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado.  2. 
realizada a citação pessoal do(s) acusado(s) e não apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, 
bem como na hipótese de o(s) acusado(s) informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir 
defensor, remetam-se os autos para o(a) Defensor Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
resposta (art. 396-A, §2º, do CPP).   Xambioá, 13/05/2022. (ass) Dr.  Frederico Paiva Bandeira de Souza. Juiz de Direito.  E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos   doze  dias do mês de Julho do ano de Dois 
Mil e Vinte e dois (12/07/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. 
 Herisberto e Silva Furtado Caldas,  Juiz de Direito.” 
  
 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0001076-22.2021.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: RAIMUNDO NONATO SANTANA LIMA 
O Excelentíssimo Senhor Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS,  Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
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nos autos supra,  em que figura como denunciado  RAIMUNDO NONATO SANTANA LIMA, brasileiro, natural de Grajaú/MA, 
nascido aos 23.02.1989, filho de Bento Alves de Lima e de Tereza Santana Lima, CPF nº 602.405.053-44, incurso no  artigo 129, 
§ 9º, e artigo 147, caput, (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal (lesão corporal e ameaça), com as 
implicações da Lei nº 11.340/2006 e  denunciado em  20/10/2022,  estando  atualmente  em local incerto e não sabido.  FICA 
pelo presente EDITAL CITADO, para que, ofereça defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 
396-A e seguintes do Código de Processo Penal.  Não apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o Defensor Público 
lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo legal, conforme decisão transcrita:  “Vistos os autos.   O relatório é 
dispensável. DECIDO.  Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela a qual a denúncia 
pode ser recebida. DISPOSITIVO.Ante o exposto, RECEBO a denúncia.  CITE-SE o denunciado para que ofereça defesa 
preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de Processo Penal.  Não 
apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo 
legal.  Se o réu estiver em lugar incerto e não sabido, intime-se o MPE para a apresentação de novo endereço no prazo de até 
05 dias. Ao mesmo tempo, realize-se busca no SIEL. Não encontrado novos endereços e/ou ultrapassado o prazo, CITE-SE por 
edital, na forma da lei. Caso contrário, cumpram-se as determinações acima.  JUNTEM-SE folha de antecedentes criminais do(s) 
denunciado(s) expedidas pelo Cartório Criminal desta Comarca e pelo INFOSEG aos autos, bem como atendam aos demais 
requerimentos constantes na cota de oferecimento da denúncia.  Determino, caso não tenha sido feito ou ordenado 
previamente, a juntada desta decisão no procedimento investigativo respectivo, o arquivamento dele e o seu relacionamento a 
este processo.  Intime-se. Cumpra-se. Xambioá, 17/11/2022.  Juiz de Direito  (ass) Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE 
SOUZA.  Cota MP: “ Considerando as tentativas frustradas em localizar o denunciado, o Ministério Público requer o 
prosseguimento do feito com a citação por edital nos termos do art. 361 do CPP. Xambioá/TO, data e hora do sistema. Saulo 
Vinhal da Costa Promotor de Justiça.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando 
expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos 
  doze  dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e dois (12/07/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica 
Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr.  Herisberto e Silva Furtado Caldas,  Juiz de Direito.” 
 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0000799-06.2021.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES 
O Excelentíssimo Senhor Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado  FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, brasileiro, natural de Santa Quitéria do 
Maranhão/MA, nascido aos 17.06.1977, filho de Maria Minervina Alves, inscrito no CPF nº 031.066.721-61,  incurso no artigo 
129, § 9º, por duas vezes, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “e” e “f”, também por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, 
todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006 e  denunciado em  24/08/2021, estando  atualmente  em local 
incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, para que, ofereça defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 
na forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de Processo Penal.  Não apresentada à resposta no prazo legal, 
NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo legal, conforme decisão transcrita: 
“Vistos os autos.  O relatório é dispensável. DECIDO.  Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 
razão pela a qual a denúncia pode ser recebida. DISPOSITIVO.Ante o exposto, RECEBO a denúncia. CITE-SE o denunciado 
para que ofereça defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de 
Processo Penal.  Não apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a 
defesa no prazo legal.  Se o réu estiver em lugar incerto e não sabido, intime-se o MPE para a apresentação de novo endereço 
no prazo de até 05 dias. Ao mesmo tempo, realize-se busca no SIEL. Não encontrado novos endereços e/ou ultrapassado o 
prazo, CITE-SE por edital, na forma da lei. Caso contrário, cumpram-se as determinações acima. JUNTEM-SE folha de 
antecedentes criminais do(s) denunciado(s) expedidas pelo Cartório Criminal desta Comarca e pelo INFOSEG aos autos, bem 
como atendam aos demais requerimentos constantes na cota de oferecimento da denúncia.  Determino, caso não tenha sido 
feito ou ordenado previamente, a juntada desta decisão no procedimento investigativo respectivo, o arquivamento dele e o seu 
relacionamento a este processo.  Intime-se. Cumpra-se. Xambioá, 03/12/2021.  Juiz de Direito  (ass) Dr. Frederico Paiva 
Bandeira de Souza.  Cota MP: “Após buscas nos bancos de dados disponíveis, informo que não foi possível localizar o paradeiro 
do denunciado Francisco das Chagas Alves. Assim, o Ministério Público requer a citação do acusado por edital (art. 361, do 
CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do CPP. Xambioá/TO, data e 
hora do sistema. Saulo Vinhal da Costa Promotora de Justiça. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos   doze  dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e dois (12/07/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de 
Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr.  Herisberto e Silva Furtado Caldas,  Juiz de Direito.” 
 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5226 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022 39 

 

 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

3ª Vara Cível 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0031147-17.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA 
COOMAR 
RÉU: RICARDO FERREIRA MIRANDA 
EDITAL Nº 5815158 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Palmas/TO, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0031147-17.2019.8.27.2729,    Classe:    Procedimento     Comum     Cível,     proposta por 
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR 
em desfavor de RICARDO FERREIRA MIRANDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte    Requerida    RICARDO   
 FERREIRA    MIRANDA, CPF: 021.258.331-07, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme 
determinado no Despacho do evento 115. 
 OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, 
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na 
forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao 
inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: 
eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, 
a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e 
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a 
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 130171845119 para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 
5815158v2 e do código CRC 2d6c4413. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 4/7/2022, às 22:6:12 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 184, de 13 de Julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000021729-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 6 de julho de 2022, Sérgio Luiz Ferreira Leal do cargo de provimento em comissão de 
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 185, de 13 de Julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000021729-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Catarina Maria Fernandes Sarmento para o cargo de 
provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Helvécio 
de Brito Maia Neto. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
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Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1088/2022, de 13 de julho 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 Herisberto e Silva Furtado Caldas, matrícula nº 352443, relativas ao exercício 

de 2022, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, 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 CNJ N. 47, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
  
Determina a realização de inspeção para verificação do funcionamento de setores administrativos e judiciais do Tribunal de 
Justiça e de serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
  
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO a atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de realizar inspeções para apurar fatos relacionados ao 
funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidades; 
  
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 48 a 53 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e nos artigos 45 a 59 
do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça; 
  
CONSIDERANDO o dever da Corregedoria Nacional de Justiça de zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários, 
fiscalizando as diversas unidades do Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados (art. 103-B, § 4º, da Constituição 
Federal); 
  
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Fica instaurada a inspeção em setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau de jurisdição do Tribunal de 
Justiça e em serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Designar o dia 20 de julho de 2022 para o início da inspeção e o dia 22 de julho de 2022 para o encerramento. 
Parágrafo único. Durante a inspeção – ou em razão desta, os trabalhos forenses e/ou prazos processuais não serão 
suspensos. 
Art. 3º Determinar que os trabalhos de inspeção sejam realizados das 8 às 18 horas e que, durante esse período, haja nos 
setores pelo menos um servidor com conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção. 
Art. 4º Determinar ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça as seguintes providências: 
I – expedir ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça e à Corregedor-Geral da Justiça do Estado, convidando-os para a 
inspeção e solicitando-lhes as seguintes medidas: 
a) providenciar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico e no site do Tribunal, em local de destaque, a partir 
de 10 de julho de 2022; e 
b) providenciar sala na sede administrativa do Tribunal com capacidade para sete pessoas sentadas, contendo computadores 
conectados à internet e impressora, a fim de que possam ser analisados os documentos e as informações colhidas durante a 
inspeção, bem como uma sala para atendimento ao público. 
II – expedir ofícios ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral e ao Presidente da Seccional da OAB do Estado 
do Tocantins, convidando-os para acompanhar a inspeção, caso haja interesse. 
Art. 5º Delegar os trabalhos de inspeção (art. 49 do RICNJ) aos seguintes magistrados: 
I – Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que coordenará a inspeção; 
II – Desembargador Octávio Campos Fischer, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 
III – Desembargador Marcelo Martins Berthe, do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo; 
IV – Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 
V – Juiz Federal Fabio Nunes de Martino, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 
VI – Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavalli, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 
VII – Juiz de Direito Marcelo Benacchio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  
VIII – Juíza de Direito Maria Paula Cassone Rossi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  
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Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado 
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria, 
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz. 
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado 
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria, 
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz.  
Art. 7º Determinar a autuação deste expediente como inspeção, o qual deverá tramitar sob segredo de justiça. 
Art. 8º Determinar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
 
Portaria Nº 1618, de 13 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000026717-9; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 16 de dezembro de 2022, os efeitos da Portaria nº 2767/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 12 de novembro de 2021, que autorizou os magistrados Ariótenis Guimarães Vieira, Ciro Rosa de 
Oliveira, Luciano Rostirolla, Renata do Nascimento e Silva e José Carlos Tajra Reis Júnior, para, sem prejuízo de suas funções, 
auxiliarem nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis da Comarca de Palmas, com competência para conhecer e decidir os 
processos de execução, embargos de execução, embargos de terceiros, incidentes de desconsideração da personalidade e 
cumprimento de sentenças, 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

Provimento Nº 7 - CGJUS/ASJECGJUS 
  

Altera os §§ 3º e 4º do art. 3º do Provimento nº 6/2017/CGJUS/TO. 
  
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO que os artigos 37 e 38, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, atribuem ao Poder Judiciário a 
fiscalização dos serviços notariais e de registros; 
CONSIDERANDO ser a Corregedoria-Geral da Justiça o órgão competente para proceder à normatização e fiscalização dos 
serviços notariais e de registros no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alteração no Provimento nº 6/2017/CGJUSTO com objetivo de alterar a exigência 
na apresentação de documentos; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a celeridade quanto aos procedimentos decorrentes de retificação de matrícula em 
área pública da União ou área cujo título de domínio tenha sido expedido pelo INCRA ou pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), garantindo a segurança jurídica necessária. 
CONSIDERANDO o decidido no Processo SEI nº 22.0.000006843-1. 
RESOLVE 
Art. 1º. Os §§ 3º e 4º, do art. 3º, do Provimento nº 6/2017/CGJUS/TO passam a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 3º [ ] 
§ 3º Quando o requerimento de retificação administrativa de matrícula de imóvel rural for formulado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - Incra ou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA para abertura ou retificação de área 
já existente em nome da união, dispensa-se a apresentação dos documentos descritos nos incisos I, IV, VI e § 1º deste artigo. 
§ 4º Nos requerimentos de retificação administrativa de matrícula de imóvel rural formulados diretamente pelo particular 
beneficiário da reforma agrária, que tenha recebido título de domínio expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - Incra ou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, dispensa-se a apresentação dos documentos descritos no 
inciso IV e § 1º deste artigo. 
Art. 2º. Revoga-se o Provimento nº 16/2018/CGJUS/TO. 
Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na da data de sua publicação. 
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000016633-6 

INTERESSADO DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

ASSUNTO Aquisição de tenda 
 

Decisão Nº 3858 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se SOLICITAÇÃO da Divisão de Patrimônio - DPATR, que tem como objeto à aquisição de tendas, conforme quantidades e 
especificações estabelecidas no Projeto Básico 146 (4365954), com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
A inclusão da contratação, consta no itens 4.8.62, conforme previsto no artigo 6º, § 7º, da Instrução Normativa nº 4 de 
17.10.2021 (evento 3664091), devidamente autorizada pelo Despacho 40568 ASTDG (4376909). 
Tendo em vista as informações prestadas pela CCOMPRAS, na Informação 25220 (4435859), a existência de reserva 
orçamentária (evento 4436075), Detalhamento de Dotação nº 998 - RESERVA (4438509) e os fundamentos expendidos 
no Parecer 1330 ASJUADMDG (4443798), no exercício das atribuições, conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto 
Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do 
valor, com arrimo no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa LARYSSA PIRES HERNANDES, 
inscrita sob o CNPJ nº. 19.984.838/0001-95, pelo montante de R$ 17.598,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e oito 
reais), visando à aquisição de tendas, conforme quantidades e especificações estabelecidas no Projeto Básico 146 (4365954) 
e Proposta, juntada ao evento 4435680. 
Assim, encaminho o feito à: 
1. SPADG para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada; 
4. DCC para a formalização da contratação;  
Concomitante, ao DIADM/DPATR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se.  

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1873/2022, de 12 de julho 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 2022/119833 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Noemia Cardoso Nascimento Santos, Matrícula 990315, 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 Novo Alegre-TO 
para Aurora do Tocantins-TO, no período de 14/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de realizar distribuição das cartilhas de 
Adoção Legal, Adoção Internacional e Entrega voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1874/2022, de 12 de julho 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 2022/119862 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karem Coleta de Almeida Vieira, Matrícula 990200, 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 Miranorte-TO, no período de 16/07/2022 a 16/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001466-40.2021.8.27.2726.  

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 1875/2022, de 12 de julho 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 2022/119861 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karem Coleta de Almeida Vieira, Matrícula 990200, 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 15/07/2022 a 15/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001466-40.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1876/2022, de 12 de julho 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 2022/119863 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, Matrícula 990045, 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 
Parana-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000213-62.2022.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1877/2022, de 12 de julho 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 2022/119825 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, 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 Novo Alegre-TO para 
Lavandeira-TO, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo: 00003700220228272743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1878/2022, de 12 de julho 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 2022/119812 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 18/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de realizar distribuição das cartilhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1879/2022, de 12 de julho 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 2022/119810 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1880/2022, de 12 de julho 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 2022/119808 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1881/2022, de 12 de julho 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 2022/119807 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 25/07/2022 a 25/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1882/2022, de 12 de julho 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 2022/119803 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Antonio Monteiro da Silva, Matrícula 361631, 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 Praia 
Norte-TO, no período de 14/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001373-91.2022.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1883/2022, de 12 de julho 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 2022/119851 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ruthcléa Pereira Moreira, Matrícula 357819, 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 Zona Rural-TO, 
no período de 18/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 19.0.000021953-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1884/2022, de 12 de julho 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 2022/119831 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleibe Ribeiro de Oliveira, Matrícula 357525, 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 Pium-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 15/07/2022 a 15/07/2022, com a finalidade de realizar entrega das cartilhas de Adoção Legal, Adoção Internacional e 
Entrega Voluntaria, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1885/2022, de 12 de julho 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 2022/119813 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleibe Ribeiro de Oliveira, Matrícula 357525, 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 Pium-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 13/07/2022 a 13/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1886/2022, de 12 de julho 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 2022/119866 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Zilma Ferreira de Oliveira, Matrícula 357271, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para Zona Rural-
TO, no período de 12/07/2022 a 12/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1887/2022, de 12 de julho 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 2022/119865 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Zilma Ferreira de Oliveira, Matrícula 357271, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para Zona Rural-
TO, no período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1888/2022, de 12 de julho 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 2022/119823 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, o valor de 
R$ 534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, Dianopolis-TO, no 
período de 12/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de Atender às demandas das Comarcas: Arraias e Dianópolis, relativas às 
coletas, conforme SEI 22.0.000007820-8 e 22.0.000019303-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1889/2022, de 12 de julho 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 2022/119922 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, Matrícula 353575, o valor de R$ 658,70, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/119822 de Palmas-TO para 
Tocantinopolis-TO, no período de 17/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

Art. 2º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, Matrícula 357695, o valor de R$ 658,70, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/119822 de Palmas-TO para 
Tocantinopolis-TO, no período de 17/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

Art. 3º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, Matrícula 352641, o valor de R$ 658,70, relativo ao pagamento 
de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/119822 de Palmas-TO para Tocantinopolis-
TO, no período de 17/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1890/2022, de 12 de julho 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 2022/119940 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352456, o valor de R$ 729,67, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o 
valor de R$ 154,54, 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$ 194,24, por seu deslocamento 
de Ponte Alta do Tocantins-TO para Novo Acordo-TO, no período de 13/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de 
Deslocamento para realizar audiências de instrução cível e criminal em razão da declaração de suspeição da juíza titular.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1891/2022, de 12 de julho 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 2022/119878 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Luciana Costa Aglantzakis, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291050, o valor de R$ 2.010,34, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 309,08, 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$ 249,51, por 
seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 19/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de 
Acompanhar a inspeção do CNJ que será realizada na 1ª TURMA RECURSAL de acordo com os processos SEI de nº 
22.0.000012744-6 e 22.0.000021738-0.  

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 1892/2022, de 12 de julho 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 2022/119799 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa 
Fe do Araguaia-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de 
Santa Fé do Araguaia/TO conforme SEI nº 22.0.00000.8040-7.  

Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Tatielly Rodrigues da Silva, Matrícula 357026, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do 
Araguaia-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de 
Santa Fé do Araguaia/TO conforme SEI nº 22.0.00000.8040-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1893/2022, de 12 de julho 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 2022/117486 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Milene de Carvalho Henrique, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 177143, o valor de R$ 3.974,22, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Brasília-DF, no período de 20/06/2022 a 24/06/2022, 
com a finalidade de Solicito diárias para os dias 20 a 24 de junho para participar: 1) De um seminário no STJ no dia 21/06; 2) No 
dia 22/06 será a reunião do FONAJUS; e, 3) No dia 23/06 estarei em reunião particular com o Conselheiro Richard Pae Kim. 
Destaco que não necessito de passagem de ida, apenas o retorno de Brasília-DF para Araguaína-TO no dia 24/06.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1894/2022, de 13 de julho 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 2022/119652 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Revogar a Portaria 1841/2022, publicada no DJ 5225 de 12/07/2022, conforme solicitação contida no Protocolo nº 
2022/119652 no sistema eGESP.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1573/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de julho 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 275/2022, constante do Processo Administrativo 21.0.000028709-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Cascudo Potiguar Negócios e Serviços - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
para o fornecimento e instalação de persianas, cortinas, película de controle solar e limpeza a seco de sofás e tapetes e carpete, 
para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 275/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 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. 
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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 Nº 1487/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de junho 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 267/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010720-8, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Techribom Suprimentos e Comunicação - Ltda, que tem por objeto a 
aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Richard Capitanio, matrícula nº 354002, como gestor do contrato nº 267/2022, e o servidor Danillo 
Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer 
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, 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 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 1569/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de julho 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 274/2022, constante do Processo Administrativo 21.0.000028706-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Minagua Comercial e Distribuidora Ltda - EPP, que tem por  objeto a contratação de empresa 
para fornecimento, instalação e retirada, de película de controle solar para atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 274/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 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 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 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SRP 

COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP NOS GRUPOS 04, 05 e 06 e ITENS 28 e 29 
E COM AMPLA PARTICIPAÇÃO NOS GRUPOS 01, 02 e 03  

  
Processo nº 22.0.000011770-0- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 053/2022 - SRP 
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Tipo: Menor Preço por Item/ Grupo de Itens. 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado. 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de persianas, cortinas, película de controle solar e 
limpeza a seco de sofás, tapetes e carpetes, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 
(doze) meses. 
Disponibilidade do Edital: Dia 14 de julho de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 27 de julho de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília). 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br /Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 13 de julho de 2022. 

Gabriele Batista Crispim 
Pregoeira 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000021007-6 
CONTRATO Nº 278/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Reginaldo Pinho de Abreu 
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico 
Judiciário, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Tribunal de Justiça do Tocantins.. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 
2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000020618-4 
CONTRATO Nº 281/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Edson Luiz Geambastiani Barbosa 
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista 
Judiciário – Contador/Distribuidor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão 
prestados em Palmas.. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e 
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital 
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 
de 2009.. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022 
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Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2021 
PROCESSO 21.0.000009782-6 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto acréscimo de 25% sobre o valor inicial do Contrato nº 220/2021, com fulcro na 
Cláusula Primeira, Item 1.4, no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993 e Memorando 1320/2022, evento 4409772, bem como a 
inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 
DO ACRÉSCIMO: O valor global do Contrato nº 220/2021, após o acréscimo, passará de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil 
reais) para R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
 NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39 
 FONTE DE RECURSOS1760 
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 5/2022 
PROCESSO 21.0.000005480-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Menezes Indústria e Comércio Ltda - ME 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo do percentual aproximado de 1,26% sobre o valor inicial do 
Contrato nº 5/2022 e a prorrogação do prazo para execução da obra por mais 30 (trinta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO: Prorrogação do prazo para conclusão da obra por mais 30 (trinta) dias, conforme Despacho nº 
48737/2022, evento 4433821, perfazendo o total de 180 (cento e oitenta) dias. 
DO ACRÉSCIMO: Acresce-se ao Contrato nº 5/2022 o percentual aproximado de 1,26% sobre o valor inicial do Contrato nº. 
5/2022, que corresponde à quantia de R$ 9.043,34 (nove mil quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme 
Despacho nº 48737/2022, evento 4433821. 
 O valor global do Contrato nº 5/2022, após o acréscimo, passará de R$ 858.992,12 (oitocentos e cinquenta e oito mil novecentos 
e noventa e dois reais e doze centavos), para R$ 868.035,42 (oitocentos e sessenta e oito mil trinta e cinco reais e quarenta e 
dois centavos). 
 O valor para fins de empenho é de R$ 9.043,34 (nove mil quarenta e três reais e trinta e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
 NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
 FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 275/2022 
PROCESSO 22.0.000021277-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Luciene Cortez de Melo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Ananás e Cidade de Ananás. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022.                                                                                       
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 269/2022 
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PROCESSO 22.0.000020689-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gislene Areolina Bonfim Lemos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Natividade e Cidade de Natividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 288/2022 
PROCESSO 22.0.000022199-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rayana Rodrigues Lira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2019 
PROCESSO 19.0.000014801-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Fernando Khlyfton Negreiros Batista 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADO, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo FERNANDO KHLYFTON NEGREIROS 
BATISTA da prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistador de crianças e adolescentes vítimas de 
violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção 
antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo 
Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Palmas, com fulcro na alínea c, da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 73/2029. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 283/2022 
PROCESSO 22.0.000021783-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Karlla Ribeiro Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 264/2022 
PROCESSO 22.0.000020157-3     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Silvania Cristina Alves Marinho Requia 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 284/2022 
PROCESSO 22.0.000021692-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Josiane Ribeiro Freitas 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 273/2022 
PROCESSO 22.0.000020698-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ellky Madeira de Moura Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Palmeiras do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022.. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 262/2022 
PROCESSO 22.0.000020167-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Geane Martins Carneiro 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2019 
PROCESSO 19.0.000006661-6 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Hudson Eygo Soares Mota 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADO, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo HUDSON EYGO SOARES MOTA da 
prestação de serviços na especialidade de psicologia, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro 
na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 51/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1084/2022, de 12 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DIVA MATOS DA SILVA, matrícula nº 353332, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 11 a 25/07/2022, a partir de 11/07/2022 até 25/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05 a 19/02/2024, em razão de licença para tratamento da própria saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 530/2022, de 12 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ARINÉ MONTEIRO DE SOUSA, matrícula nº 97042, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 04/07/2022 a 
22/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120046; 
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 

180356 CELMA ANJOS DA SILVA ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 04/07/2022 à 22/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 531/2022, de 12 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO TARGINO, matrícula nº 96927, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL, no período 
de 15/07/2022 a 13/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120047; 
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 

180356 CELMA ANJOS DA SILVA ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 15/07/2022 à 13/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1085/2022, de 12 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUZIA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 352233, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 04 a 18/07/2022, a partir de 11/07/2022 até 18/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 08 a 15/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 532/2022, de 12 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120050; 
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 

355827 CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 07/03/2022 à 11/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 533/2022, de 12 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 04/07/2022 a 29/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120051; 
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 

355827 CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 04/07/2022 à 29/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 534/2022, de 12 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 27/06/2022 a 01/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120052; 
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 

355827 CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 27/06/2022 à 01/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1086/2022, de 12 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JANIO MOREIRA FREITAS, matrícula nº 224265, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/07/2022, a partir de 01/07/2022 até 30/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05/06 a 04/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 535/2022, de 12 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 11/07/2022 a 29/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120055; 
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 

86049 ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 11/07/2022 à 29/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 536/2022, de 13 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor GUSTAVO HENRIQUE LEITE DIAS, matrícula nº 147743, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
18/07/2022 a 16/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120067; 
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 

355933 FÁBIO RODRIGUES PINTO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 18/07/2022 à 16/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 537/2022, de 13 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora FABIA SOARES SIRIANO, matrícula nº 231760, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, no período de 01/08/2022 a 03/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119943; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358393 RAFAEL VARGAS DO PRADO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 01/08/2022 à 03/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 538/2022, de 13 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora FABIA SOARES SIRIANO, matrícula nº 231760, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, no período de 25/07/2022 a 29/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119941; 
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 

358393 RAFAEL VARGAS DO PRADO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 25/07/2022 à 29/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 539/2022, de 13 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora FABIA SOARES SIRIANO, matrícula nº 231760, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/119939; 
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 

358393 RAFAEL VARGAS DO PRADO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 18/07/2022 à 22/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1087/2022, de 13 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA, 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; 
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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 GISELLE ROCHA E SILVA GASPARETTO, matrícula nº 354335, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 15/06 a 14/07/2022, a partir de 04/07/2022 até 14/07/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 11/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Wellington Magalhães 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1089/2022, de 13 de julho 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 LETICIA DOS SANTOS BRITO, matrícula nº 353434, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 11 a 24/07/2022, a partir de 11/07/2022 até 24/07/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 25/07 a 07/08/2022, em razão de usufruto de férias em choque com outro servidor.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1090/2022, de 13 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor HERMES LEMES DA CUNHA JUNIOR, matrícula nº 132370, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 13/07 a 11/08/2022, a partir de 13/07/2022 até 11/08/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1091/2022, de 13 de julho 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 BARBARA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO CAMARGO, matrícula nº 
205564, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11 a 28/07/2022, a partir de 11/07/2022 até 
28/07/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 26/01/2023, 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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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 159, de 2022 – SEI Nº 22.0.000022348-8 
  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Curso Formação de Tutores para Educação Corporativa Online, a se realizar no 
período de 9 de agosto a 19 de setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Formação de Tutores para Educação Corporativa Online  
Objetivo: Capacitar magistrados e servidores do Poder Judiciário para atuarem como tutores na Educação Corporativa Online, 
em cursos realizados na modalidade ensino à distância, pela Plataforma Moodle. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 19 de julho a 5 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições dos servidores e servidoras e dos magistados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense serão 
realizadas pelo sistema Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat. 
Os servidores e servidoras dos Orgãos Parceiros da Esmat deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br – informando o nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato. 
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras e dos magistados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense e/ou servidores das 
Instituições parceiras da Esmat. 
Carga Horária: 90 horas 
Modalidade: À Distância 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 80 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 
  

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 
  

50 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 10 

Servidores dos órgãos parceiros da Esmat  20 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do Curso, que não fizerem parte público definido no item 2.2 e tenham 
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
 3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor(a) ou magistrado(a) do Poder Judiciário Tocantinense e/ou servidor(a) das Instituições parceiras da Esmat.  

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

1.  
1. Os servidores inscritos e matriculados deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 16 e 

23 agosto (Módulo I) e 30 de agosto e 13 de setembro (Módulo II), das 9h às 10h40, por meio da Plataforma 
Google Meet (com registro de até 50% da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e 
Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no período de 9 de agosto a 19 de 
setembro  de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso); 

2. Todas as atividades desenvolvidas durante o período do curso são necessárias e obrigatórias para o registro da 
participação e capacitação dos alunos; 

3. O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será 
registrada a frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação ao 
vivo da atividade síncrona (transmissão da webaula); 
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4. Somente os alunos inscritos e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 

5. Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno 
permanecer logado durante a atividade, ou seja a tranasmissão da webaula; 

6. Para participação nas webaulas (aulas ao vivo), o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia 
atualizada com áudio e vídeo (microfone e câmera em funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer 
com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento das atividades ao vivo; 

7. Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será 
comunicada por e-mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato 
em seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

8. As atividades assícronas ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma 
Moodle –, sendo obrigatória a participação nas aulas síncronas (webaulas via Google Meet), bem como se faz 
necessário a realização das demais atividades do curso, tais como: participação nos fóruns, leitura dos textos 
propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos prazos de realização das atividades de 
interação e avaliações, e entrega das atividades propostas; 

9. Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(a) professor(a), ou seja, todas as atividades deverão ser 
realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

10. Durante o curso, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma 
Google Meet, como: webaulas e videoconferências síncronas, fóruns, leitura, realização das atividades de 
interação e avaliação, de acordo com o exigido pelo facilitador de aprendizagem. 

11. A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este 
gerado automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Google Meet, sendo estas 
registradas pelo sistema Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat; 

12. Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual 
ou superior a 75% de aproveitamento; 

13. As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(s) 
professor(es) e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes; 

14. Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital 
próprio do Curso. 

  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Ambientação no AVA 

Período Atividade  Horário  Conteúdo / Atividades 

9 de agosto AVA Livre 
Período reservado para apresentação do curso, da estrutura e 
do cronograma e fórum para apresentação dos professores e 
alunos. 

Módulo I – Planejamento e Estruturação da Sala Virtual na Plataforma Moodle 

9 a 27 de agosto de 
2022. 

Livre no AVA 
(autoestudo) 

9/8 a 13/8 

  
Tópico 1 – Apresentar os conceitos básicos para o planejamento e 
estruturação da sala virtual: A Importância do Planejamento; Modelos de 
Estrutura no Moodle; Técnicas para tornar a Sala Virtual Interativa. 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; participar das webaulas; acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino. 
  

Livre no AVA 
(autoestudo) 
14/8 a 19/8 

  
Tópico 2 – Fomentar o papel do tutor ante as tecnologias digitais na 
educação: O Papel do Tutor; O Uso Eficaz da Tecnologia Digital; Metodologias 
Ativas na EaD. 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; participar das webaulas; acessar e interagir via fórum; realizar as 
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atividades de ensino. 
  

Livre no AVA 
(autoestudo) 
20/8 a 25/8 

  
Tópico 3 – Promover o uso eficaz das ferramentas propostas pelo Moodle: 
Introdução e Características do Moodle; Primeiros Passos; Atividades e Recursos 
do Ambiente; Atividade Prática em Grupo (customização de um curso no ambiente 
de teste). 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; participar das webaulas; acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino. 
  

16/8/2022 Das  9h às 10h40 

Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma 
Google Meet.  
  
Participação Obrigatória. 
  

23/8/2022 Das  9h às 10h40 

Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma 
Google Meet.  
  
Participação Obrigatória. 
  

26/8 e 27/8 Atividade avaliativa do Módulo I 

Módulo II – Processos Teórico-Práticos da EaD – 45 horas 

28 de agosto a 19 de 
setembro de 2022. 

Livre no AVA 
(autoestudo) 
28/8 a 31/8 

  
Tópico 1 – Educação à Distância: Conceito, Histórico da Educação à Distância no 
mundo e no Brasil, Legislação em EaD, Princípios e finalidades de EaD 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; leitura de textos complementares, acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino- aprendizagem. 
  

Livre no AVA 
(autoestudo) 

1/9 a 4/9 

  
Tópico 2 – Educação à Distância e o sistema tutorial: Modalidades em EaD, 
Perfil do tutor – Presencial e EaD, Papel do tutor – Função Pedagógica, Função 
Gerencial, Função Técnica, Função Social. 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; leitura de textos complementares, acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino-aprendizagem. 
  

Livre no AVA 
(autoestudo) 

5/9 a 9/9 

  
Tópico 3 – Atribuições do tutor e do professor: Processo de ensino em EaD, 
Progresso acadêmico, Apoio ao discente e Avaliação do Processo Ensino-
Aprendizagem; e Competências e habilidades: Pedagógicas, Tecnológicas, 
Didáticas e Pessoais. 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; leitura de textos complementares, acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino-aprendizagem. 
  

Livre no AVA 
(autoestudo) 
10/9 a 14/9 

  
Tópico 4 – Metodologias utilizadas em EaD: Tutoria, mediação e interação; 
Avaliação em EaD e o aluno no contexto da EaD. 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; leitura de textos complementares, acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino- aprendizagem. 
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Livre no AVA 
(autoestudo) 
15/9 a 18/9 

  
Tópico 5 – Tecnologias disponíveis em EaD: World Wide Web (WWW), Sala de 
aula virtual, E-mail, Conteúdo online, Material, Mural, Fórum, Atividade, Webaula. 
  
Autoestudo AVA: Organizar a sistemática do autoestudo; explorar o material 
didático; leitura de textos complementares, acessar e interagir via fórum; realizar as 
atividades de ensino-aprendizagem. 
  

30/8/2022 Das  9h às 10h40 

Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma 
Google Meet.  
  
Participação Obrigatória. 
  

13/9/2022 Das  9h às 10h40 

Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma 
Google Meet.  
  
Participação Obrigatória. 
  

16 a 18/9/2022 Atividade avaliativa do Módulo II 

19/9/2022 Encerramento das Atividades 

Carga Horária Total 90 horas 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Lily Sany Silva Leite 

Síntese do 
Currículo 

Analista de Sistemas. Mestra em Modelagem Computacional de Sistemas. Especialista em Gestão Escolar. 
Especialista em Gestão Pública. Graduada em Processamento de Dados. Pesquisadora na área de 
Tecnologias Educacionais com ênfase em Educação à Distância e Educação Corporativa. Experiente na área 
de Ciências da Computação, Gestão Educacional, Gestão Pública, Logística, Gestão em Educação à 
Distância e Docência do Ensino Superior. Supervisora da equipe Tecnológica responsável pela Implantação 
da Rede Tecnológica de Educação à Distância do Poder Judiciário Tocantinense. Atualmente exerce o cargo 
de supervisora administrativa e tecnológica na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), órgão 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

  
  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Jadir Alves de Oliveira 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Pós-Graduado em Gestão do Poder Judiciário, pela 
Faculdade Educacional da Lapa. Graduado em Pedagogia com habilitação em Docência dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e Supervisão Educacional, pela Universidade Federal do Tocantins. Pesquisador na área 
de Tecnologia da Informação, Educação à Distância, Software Livre e Proprietário, Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVAs). Experiente na área de Educação como docente dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental – Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos. Consultor Educacional da AMPLA Educação 
Integral, instituição responsável pelos Programas de Educação à Distância, no âmbito de formação e 
aperfeiçoamento da rede UNINTER/FACINTER. Atuou como chefe de divisão pedagógica do Instituto de 
Contas 5 de Outubro, TCE-TO; professor efetivo da Rede Pública Municipal de Palmas/TO, desde 2003. 
Coordenou as atividades de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Escola Judiciária do Estado do 
Tocantins, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Membro da Equipe Administrativa e Pedagógica 
responsável pela Implantação da Rede Tecnológica de Educação à Distância do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. Atua como coordenador do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
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FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Bruno Odate Tavares 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Modelagem Computacional de Sistemas, pela Universidade Federal do Tocantins. Especialista em 
Análise de Sistemas e em Gestão Judiciária. Graduado em Processamento de Dados com experiência na área 
de Tecnologia da Informação; Suporte a Usuários; Administração de Redes; Tecnologias em Educação à 
Distância; Formado em Inglês pela American School of Languages. 

  
 
 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A inscrição e a matrícula implicarão na aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da 
Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 

  
 
Palmas-TO,  13 de julho de 2022. 

  
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
  
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5226 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022 64 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
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CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
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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.  

http://www.tj.to.gov.br/
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