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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012701-56.2011.8.27.2729/TO 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROC. JUSTIÇA: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ   
APELADO: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES (RÉU) 
ADVOGADOS: RODRIGO DE CARVALHO AYRES – OAB/TO 004783, ALEANDRO LACERDA GONÇALVES – OAB/TO 02042B 
E JOSANILTON GUALBERTO SILVA – OAB/TO 006665 
APELADO: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS (RÉU) 
ADVOGADO: ARISTÓTELES MELO BRAGA – OAB/TO 02101B 
APELADA: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADOS: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA – OAB/TO 004454 E CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA – 
OAB/TO 03115B 
APELADO: ANTONIO FABIO VIEIRA PINTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADA: MARIA LIDIANA DE OLIVEIRO PINTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator ficam as partes interessadas nos autos 
epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “INTIME-SE a parte embargada para, caso queira, apresentar, no prazo de 05 
(cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC/15), contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos no evento 74.” 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041984-97.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: RENATO ARRUDA MARTINS   
APELADO: THIAGO DA CRUZ SLOMPO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL VEICULADA 
PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL COMO MÍNIMO PARA 
AJUIZAMENTO. NORMA QUE DISPENSA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE 
DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Existindo lei complementar municipal a, expressamente, dispensar o 
ajuizamento da execução fiscal para cobrança de valor inferior ao definido na própria lei como mínimo a interessar a cobrança 
judicial, deve o processo ser extinto por ausência de interesse processual, sem prejuízo, é claro, dos outros meios 
administrativos de cobrança. 2- Ao utilizar o termo "dispensada", e não "dispensável", o legislador municipal, indubitavelmente, 
optou por retirar do Fisco a liberdade de escolha para propositura da demanda em cada caso específico (art. 4º, caput, LCM 
279/2013), sendo de valioso registro que tal discricionariedade encontra-se presente quando o valor da execução já ajuizada se 
tornar inferior ao mínimo legal definido na norma complementar editada, em regra, para cada exercício (art. 4º, §§ 1º e 2º, LCM 
279/2013). 3- Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença vergastada. Sem honorários recursais, já que na r. 
sentença não houve condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de 
agosto de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 
Boletins de expediente 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000855-48.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA AMELIA TAVARES FERREIRA 
RÉU: DINALVA PEREIRA DA SILVA (SUCESSOR) - REVEL 
INTIMAR a parte para, querendo, manifestar-se sobre o laudo pericial do evento 273, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 
assistente técnico, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº 
00251566120218272706, ajuizada por JOSIAS RODRIGUES FAISCA, brasileiro, casado, aposentado inscrito no RG sob o nº 
287.246, 2ª Via, SSP/TO e no CPF sob o nº 158.202.111-20, residente na Rua Monteiro Lobato, n°. 198, Quadra 09, Lote 12, 
Setor Tecnorte – Jardim Filadélfia, Araguaína- TO, em face de MARIA ALBENIZE RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita no 
RG sob o nº 1.398.185, SSP/TO e CPF sob o nº 231.659.871-49, nascida em 16/06/1947, natural de Floriano-PI, cuja certidão de 
nascimento foi lavrada sob o nº 12.838 do Livro A-40, às fls. 11 junto ao Cartório do 2º Ofício de Marabá - PA, incapacitado(a) 
para os atos da vida civil por ser portadora de Diabetes Mellitus não insulino (dependente) – CID 10: E11; Hipertensão essencial 
(primaria) – CID 10: I 10 e Transtorno Mental não especificado em outra parte – CID 10: F99. Pela Juíza, no evento 29, foi 
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO, à vista do contido nos autos, acolho o pedido do 
requerente e decreto a INTERDIÇÃO de  MARIA ALBENIZE RODRIGUES, nomeando-lhe JOSIAS RODRIGUES FAISCA, como 
curador que deverá representá-la nos atos da vida civil. Considerando que a requerida não possui bens em seu nome, deixo de 
determinar hipoteca legal. Intime-se para prestar o compromisso mediante termo junto ao cartório desta Vara e ainda adotem-se 
as providências do art. 755, §3º do Código de Processo Civil. Decreto a extinção do processo com amparo no art. 487, inciso I do 
Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita a 
ambas as partes.  Araguaína-TO, 05/07/2022. (Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito.". E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 17/08/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, diretora de secretaria 
substituta, que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
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): CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - CPF/CNPJ n°: 08639054000103, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028101-55.2020.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 13.336,32 (treze mil, 
trezentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200051409, datada de 22/12/2020, 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: "( 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 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 01 dias do mês de setembro de 
2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, 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): LUCIA NUNES LIMA - CPF/CNPJ n°: 05866521164, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020825-36.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.150,16 (um mil, cento e cinquenta reais e dezesseis centavos), 
representada pela CDA n° 20210048115, datada de 08/10/2021, 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: "(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 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 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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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): LUIZ REBELO NETO - CPF/CNPJ n°: 01269232215, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002624-93.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 120.820,74 (cento e vinte mil, oitocentos e vinte reais e setenta e 
quatro centavos), representada pela CDA n° 20200005514 20200005515 20200005516 20200005517 20200005518 
20200005519 20200005520 20200005521 20200005522 20200005523 20200005524 20200005525 20200005526 20200005527 
20200005528 20200005529 20200005530 20200005531, datada de 28/01/2021, 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:"(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 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 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6304445 
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): INACIO JOSE DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 264.567.451-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022496-31.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.265,18 
(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 20200045800, datada de 06/10/2020, 
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 01 dias do mês de setembro 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): JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 16939247149, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003247-94.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.185,73 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e 
setenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190029003, datada de 27/01/2020, 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: "( 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 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 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, SUELEM 
GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6304340 
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 CHAGAS DA SILVA - CPF n°: 063.732.833-72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004976-
24.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.355,38 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20210028501 e outras, datada de 03/02/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
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mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "(Primeiramente, DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda 
com a busca por endereço(s) da executada no sistema INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD. 2. Encontrado(s) endereço(s) 
diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 3. Tendo sido citado(s) o(s) 
executado(s) e não havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito; 
4. Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o 
cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 11, proceda com a CITAÇÃO POR 
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; Dê ciência ao 
exequente do presente despacho)" 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 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE 
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6304681 
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 CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF n°: 087.577.632-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010422-
42.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.451,02 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190035637, 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: "(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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital 
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês 
de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 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): GEADSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CPF/CNPJ n°: 02769653105, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000089-31.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.453,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três 
reais e setenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190026753 20190026754, datada de 06/01/2020, 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: "( 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 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 01 dias do mês de setembro de 
2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6305423 
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): ROSA MIRANDA MACHADO, ESPÓLIO DE ROSA MIRANDA MACHADO e ROSA MIRANDA 
MACHADO - CPF n°: 169.322.931-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011345-68.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
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bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.362,33 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 
reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 20190028878, datada de 14/10/2019, 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 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para 
impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da 
determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não 
devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO 
DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS, Nº 6267679 
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): M R RIBEIRO DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 11278692000150, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007830-25.2020.8.27.2706, que 
lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 58.518,12 
(cinquenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e doze centavos), representada pela CDA n° J-2833/2019, datada de 
10/09/2019, 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: Intime 
o exequente acerca do presente despacho; 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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para 
impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias." 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 29 dias do mês de agosto de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6305691 
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): SILVANETE DOS REIS NASCIMENTO e S DOS REIS NASCIMENTO EIRELI - CPF/CNPJ n°: 
008.960.782-13 e 19.388.956/0001-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014930-94.2021.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 185.548,91 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e 
quarenta e oito reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° C-772/2021, datada de 01/03/2021, 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 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente 
para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da 
determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não 
devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO 
DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6305952 
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): LEVI ALVES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 18676405115, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020035-52.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 14.434,74 
(quatorze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20210044370 e 
outras, datada de 19/08/2021, 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 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital 
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês 
de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6306120 
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): BIG CARDOSO LTDA e NILTON CARLOS RIBEIRO SANTANA - CPF/CNPJ n°: 12.103.890/0001-46 e 
632.764.881-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018968-23.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 
05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 51.065,09 (cinquenta e um mil, sessenta e cinco reais e nove centavos), 
representada pela CDA n° C-1281/2019, datada de 27/03/2019, 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 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito 
executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório 
deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. 
Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6306512 
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): GERALDO PEREIRA DE BRITO - CPF n°: 486.833.887-00, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022070-53.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 11.132,68 
(onze mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20190014472, datada de 26/08/2019, 
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 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente 
para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5262 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2022 8 

 

 
 

determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não 
devidamente citados nos autos.Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO 
DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6306688 
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): H ALVES SILVEIRA e HEMERSON ALVES SILVEIRA - CPF/CNPJ n°: 11.238.688/0001-69 e 
002.431.966-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019607-41.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 
05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 13.444,87 (treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos), representada pela CDA n° C-1223/2019, datada de 21/03/2019, 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 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito 
executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório 
deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. 
Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 
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): ANTONIO BESERRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 62868802168, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021227-20.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.971,97 (dois mil, novecentos e setenta e um 
reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA n° 20210044404, datada de 15/10/2021, 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: "( 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 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 01 dias do mês de setembro de 
2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6307480 
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): ANA MARIA RODRIGUES - CPF n°: 025.244.901-06, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021124-13.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 14.555,07 
(quatorze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), representada pela CDA n° 20210043634, datada de 
03/08/2021, 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 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; 
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e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital 
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês 
de setembro de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 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): ADELIA BARBOSA DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 53384482115, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020989-98.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 17.202,36 (dezessete mil, duzentos e dois reais e 
trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20210043673 20210043674 20210043675 20210043676, datada de 
13/10/2021, 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: "( 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 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 
01 dias do mês de setembro de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, 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): JOSE AURELIANO DO MONTE - CPF/CNPJ n°: 02520524120, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024271-81.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.167,52 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200050359 20200050360, datada de 25/11/2020, 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: "( 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 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 31 dias do mês de agosto de 2022. 
Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6300216  
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 0001401-
08.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GEON DIAS CIRQUEIRA, CNPJ/CPF nº 
498.547.551-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 
VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o 
exequente da presente sentença; Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas 
as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo 
recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 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 31 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6307443  
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 0023878-
59.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ELIANE DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 003.988.231-46, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da 
presente sentença; Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas 
as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo 
recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 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 01 dia do mês de setembro de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6269650  
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 0023307-
88.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NATHALY LOPES BARRETO, CNPJ/CPF nº 
011.670.954-56, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 
VI, do Código de Processo Civil.  Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o 
exequente da presente sentença; Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas 
as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo 
recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 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 29 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000453-32.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ABEL ALVES CANUTO 
Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face 
da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. Considerando que o débito se encontrava 
com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso haja. Intimo o exequente acerca do contéudo da presente sentença. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE  a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
13/2016/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000564-50.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ARLENE DA SILVA SANTOS 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
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para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000734-85.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIEGO SOUSA ALMEIDA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001401-08.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GEON DIAS CIRQUEIRA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença;Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002396-84.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JAKELINE DA CRUZ 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002397-69.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JAKELINE DOS SANTOS MENDES 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026387-94.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA APARECIDA DE CASTRO MORAIS 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por MARIA APARECIDA DE CASTRO MORAIS e em 
consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sob a 
égide do princípio da causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais finais, 
caso haja, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo 
Civil.Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: Intimem-se as 
partes quanto ao conteúdo da presente sentença; Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens 
de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025878-66.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALEXSANDRO ALVES CARDOSO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023878-59.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELIANE DE SOUZA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023449-29.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EUDES CONCEIÇAO BARBOSA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação às custas processuais finais, uma vez que a quitação do 
débito ocorreu em momento anterior ao ato citatório (eventos 18 e 24, ANEXO2). Os honorários sucumbenciais foram 
devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002136-41.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VALDEMILSON RIBEIRO BRITO 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0022469-48.2020.8.27.2706 
Acusado: PATRICK LIMA DOS SANTOS 
Vítima: ELIZÂNGELA LACERDA DA COSTA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): PATRICK LIMA DOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 02/03/1994, natural de Marabá-PA, filho de Cleunice Lima dos Santos e 
Amilton Bernardino dos Santos, escolaridade: ensino fundamental incompleto, (63) 99296-4256 e (63) 99288-9728, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não 
se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que 
evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, 
proporcionando-lhe oferecimento de defesa. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0022469-48.2020.8.27.2706 
Acusado: PATRICK LIMA DOS SANTOS 
Vítima: ELIZÂNGELA LACERDA DA COSTA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): PATRICK LIMA DOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 02/03/1994, natural de Marabá-PA, filho de Cleunice Lima dos Santos e 
Amilton Bernardino dos Santos, escolaridade: ensino fundamental incompleto, (63) 99296-4256 e (63) 99288-9728, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não 
se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que 
evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, 
proporcionando-lhe oferecimento de defesa. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Inquérito Policial - PORTARIA 
Nº dos Autos: 0011268-25.2021.8.27.2706 
Acusado: A APURAR 
Vítima: ELIZANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ELIZANGELA MARIA DA 
CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, solteira, natural de Bertolina-PI, nascida em 31/01/1982, filha de Raimundo Pereira da Silva e 
Rosa Maria da Conceição, portadora do RG n° 779.228 SSP/TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Assim, com base no art. 107, IV, do 
Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da parte investigada..." 
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AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais 
   

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
A Excelentíssima Srª. Drª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aurora/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. 0000377-71.2014.8.27.2711 – CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL. 2) EXEQUENTE: 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- DNPM (CNPJ: 00.381.056/0001-33)EXECUTADO: JOSÉ TAVARES 
FILHO (CPF: 268.851.231-53).3) DATAS: 1º Leilão no dia 04/10/2022 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, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, no dia 04/10/2022, com encerramento às 16:00h, quando serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta 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$ 6.821,21 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), em 25 de 
janeiro de 2017, de acordo com a planilha de cálculo juntada de fls. 171 (Evento 43). A atualização dos débitos vencidos e 
vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos.5) DO BEM: 01 (um) Veículo 
SCANIA/BR 116, Carroceria Fechada, ano de fabricação e modelo 1981/1981, cor branca, a diesel, placa MVM-3464/TO, Chassi 
3451278, Renavam nº. 00356210545.6) AVALIAÇÃO: R$ 22.612,00 (vinte e dois mil, seiscentos e doze reais), em 
março/2021.6.1) LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 13.567,20 (treze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).7) 
DEPOSITÁRIO(A): Não informado.8) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Não informado.9) ÔNUS: Consta Impedimento Renajud; Débitos 
no Detran/TO no valor de R$ 706,33 (setecentos e seis reais e trinta e três centavos), em 12 de agosto de 2022. Outros 
eventuais constantes no Detran/TO.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, 
licenciamento e demais taxas), serão sub-rogados 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: 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 30 (trinta) 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 
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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 2,5% (dois e meio 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 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pela 
parte que remiu ou que postulou o acordo. III – Caso haja adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, 
será devido a comissão de 2,5% (dois e meio por cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. 
IV - 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 acrescidos 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). Caso o arrematante vencedor não efetue o pagamento no prazo determinado, será convocado o segundo 
colocado na disputa para formalizar a arrematação. 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. 
22) 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 JOSÉ TAVARES FILHO 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, 
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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 Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 15 de agosto de 2022. 
                                                                   
  

COLINAS 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
USUCAPIÃO Nº 0006219-50.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: CLEONICE MARIA LIMA BARROS 
RÉU: JOÃO CANDIDO BISPO DE SENA (ESPÓLIO) 
RÉU: JUDETE DE OLIVEIRA SENA (REPRESENTANTE) 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0006219-50.2019.8.27.2713, em que figuram como partes CLEONICE MARIA LIMA 
BARROS contra ESPÓLIO DE JOÃO CANDIDO BISPO DE SENA, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado fosse 
expedido o presente com a finalidade de: CITAR todos OS INTERSSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS  OU 
EM LOCAL NÃO SABIDO, (arts. 942 e 232, inciso IV, do CPC), para tomarem conhecimento quanto a referida ação, para, 
querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de presumirem-se verdadeiros, os fatos alegados 
na petição inicial (art. 285 e 319, do CPC), relativo aos imóves a seguir descritos:urbano de n.° 1-A da Quadra 121, situado na 
Avenida Tiradentes, no Setor Campinas, nesta cidade de Colinas do Tocantins-TO e Um Lote urbano de n.° 2-A da 
Quadra 121, situado na Avenida Tiradentes, setor Campinas, nesta cidade de Colinas do Tocantins-TO. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no 
placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 
vinte e sete dias do mes de janeiro de ano de dois mil e vinte um. Eu, Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro,  Técnica Judiciária, 
digitei. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL Nº 6282764 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(SEGUNDA DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS)  
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00025877620208272714, Ação 
de Interdição/Curatela no qual foi decretada a interdição de: IVANICE SOUSA BEZERRA, brasileira, solteira, maior incapaz, 
nascida em 08 de maio de 1978, filha de Supercilio Bezerra de Sousa e Josefa Bezerra de Sousa, residente e domiciliada na 
cidade de Goianorte-TO, portadora de comprometimento severo das atividades cognitivas, com limitações mentais; e encontra-se 
incapacitada para assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e 
administrar seus negócios na vida civil. Tendo sido nomeada curadora, a Srª: MARIA LISBOA BEZERRA MOREIRA, brasileira, 
casada, do lar, nascida em 08 de outubro de 1967, filha de Antônio Lisboa dos Santos e Josefa Bezerra dos Santos, residente e 
domiciliada na cidade de Goianorte-TO. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos 
autos em 31 de março de 2022, no evento 49, como segue transcrita a parte final: “...Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, decreto a interdição da curatelada extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no 
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1.775, do Código Civil, nomeando como curadora definitiva a requerente, 
Sra. MARIA LISBOA BEZERRA MOREIRA, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer naturezas, pertencentes a interditada, sem autorização judicial.  Fica advertida a curadora que os valores porventura 
percebidos de entidade previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 
bem-estar da interditada. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Face o disposto pelo art. 
1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena de 
responsabilidade civil e criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a 
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curadora não está autorizada a vender bens da interditada sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do 
CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil da interditada. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. 
Intimem – se. Cumpra – se.'' Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para 
constar, encerrou-se a presente audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colméia – TO, Colméia-TO, Aos 30/08/2022 _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu 
_______, CARLOS CALEBE DA SILVA LEMOS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé 
que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO, 30/08/2022.  
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0003242-36.2020.8.27.2718/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais uma ação de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Criminal n. 0003242-36.2020.8.27.2718, que tem como vítima a Sra. Maria Divina Cardoso Ramos, brasileira, união estável, 
CPF n.º 098.884.181-90, RG n.º 6885241 SSP-GO, nascida aos 08.04.2001, natural de Babaçulândia-TO, filha de Eliete da 
Conceição Ramos e João Paulo Cardoso da Silva, residia na Rua Gecina B. Teixeira, em frente ao Campo Society do Danilo 
Goiás, Hilda, Aparecida de Goiânia-GO, por este motivo, determinou sua INTIMAÇÃO da decisão do evento 03, que concedeu 
medidas protetivas em seu favor: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o Antonio José do Carmo 
da Conceição, deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Antonio José 
do Carmo da Conceição está proibido de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter deles 
uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido Antonio José do Carmo da 
Conceição, ainda de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 
d) Antonio José do Carmo da Conceição está proibido de frequentar determinados lugares normalmente procurados pela 
ofendida, como o local de trabalho da mesma, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à 
residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e) Autorizo a Saída da vítima Maria Divina 
Cardoso Ramos do local de convivência, sem perda dos direitos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Para 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 
Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 31/8/2022, às 16:45:37). 
Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002222-10.2020.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia-TO, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a 
INTIMAÇÃO do condenado IAGOR DA SILVA BATISTA, brasileiro, união estável, RG n. 054858082014-7 SSP/TO, CPF n. 
707.045.591-70, nascido aos 01/11/2000, filho de Igor Batista Ferreira e Sandra do Carmo Silva, natural de Araguaína/TO, 
residente na Rua Amélio Leite, s/n, Babaçulândia/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para que efetue o pagamento da 
pena de multa, no valor de R$ 476,07 (quatrocentos e setenta e seis reais e sete centavos), no prazo legal de 10 (dez) dias 
(art. 50, CP), conforme Cálculo de Multa do evento 351, MULTA_PENAL1, da AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO Nº 0002222-10.2020.8.27.2718/TO. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum 
local (Data e Hora: 31/8/2022, às 13:30:24). Redigido por Flavio Moreira de Araújo, matrícula 145945. Filadélfia - TO, com data e 
hora registrados automaticamente abaixo. (as) LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0003318-60.2020.8.27.2718/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Sumário n. 0003318-60.2020.8.27.2718, que o Ministério Público 
desta Comarca move contra o acusado JAMILSON MORAIS FERREIRA, brasileiro, união estável, lavrador, RG n. 
06225412016-5 SSP-MA, CPF n. 711.041.121-40, natural de Carolina-MA, nascido aos 04.06.1989, filho de Raimundo Ferreira 
Bezerra e Marlene Morais da Silva, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou 
sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo 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, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, 
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localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do 
crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 7º, IV, da Lei 11.340/06. O prazo para a 
defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido de que, caso 
não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso prescricional. Para 
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 Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo. Redigido por Flávio 
Moreira de Araújo, matricula 145945 (Data e Hora: 31/8/2022, às 16:45:38). (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0003289-10.2020.8.27.2718/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais uma Ação Penal de Competência do Júri n. 0003289-10.2020.8.27.2718, que o 
Ministério Público desta Comarca move contra o acusado GILVAN SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, CPF n. 038.588.173-
84, RG n. 1.196.029 SSP-TO, Título Eleitoral n. 39226582712, nascido aos 27.07.1989, natural de Formoso do Araguaia-TO, 
filho de Maria de Lourdes Soares da Silva e Gaspar Pitombeira da Silva, residia na Fazenda Algodão, Zona Rural, São Félix de 
Balsas-MA, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos 
termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo 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, devendo o acusado 
apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson 
Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no artigo 121, § 
2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O 
prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido 
de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso prescricional. 
Para 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 Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 
31/08/2022, às 16:45:38). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE 
LIMA - Juiz de Direito. 
 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0002839-67.2020.8.27.2718/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais uma ação de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Criminal n. 0002839-67.2020.8.27.2718, que tem como réu WESLEY ROMUEL ARRUDA DA SILVA XAVIER, brasileiro, união 
estável, pedreiro, natural de Carolina-MA, nascido aos 02.07.1983, CPF n. 641.174.483-15, RG n. 20742822002-1 SSP-MA, filho 
de Filomena Arruda da Silva, residia na Rua Dona Otília, S/N, Distrito de Bielândia, Filadélfia-TO, o qual atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO, para que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão os 
fatos alegados pela requerente presumir-se-ão aceitos pelo requerido como ocorridos (artigo 307, CPC), bem como 
sua INTIMAÇÃO da decisão do evento 04, dos autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Criminal n. 0002839-67.2020.8.27.2718, para imediato cumprimento das medidas protetivas: 1- Afastamento do lar, domicílio ou 
local de convivência com as ofendidas; 2- A manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros das ofendidas, de seus 
familiares, nos termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei 11.340/2006; 3- A não manter contanto, por nenhum meio de 
comunicação com as ofendidas, seus familiares e testemunhas, nos termos da alínea “b”, inciso II do art. 22 da Lei n. 11.340/06; 
4- A não freqüentar os lugares onde a ofendida trabalha, endereço residencial, creche ou local de estudos (escolas), clubes, casa 
de parentes. ADVERTÊNCIA: 1- As medidas protetivas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, decorrido o prazo 
determino o arquivamento. 2- Diante da natureza penal das medidas protetivas de urgência que, como no caso concreto, 
instrumentalizam fatos concretos tipificados como crime – até porque seu descumprimento poderá determinar a prisão preventiva 
do agressor –, o contraditório, à míngua de previsão expressa, será exercido nos autos da ação penal condenatória ou 
incidentalmente, mediante simples petição. 3- O ofensor deve ser retirado imediatamente do lar em que reside com a ofendida, e 
deverá cumprir as outras medidas, consignando-se que o não cumprimento lhe acarretará aplicação dos dispositivos da Lei n. 
11.340/06, inclusive decretação de prisão preventiva. Para 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 Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora 
registradas automaticamente abaixo. Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945 (Data e Hora: 31/8/2022, às 
16:45:36). (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
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MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0003242-36.2020.8.27.2718/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais uma ação de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Criminal n. 0003242-36.2020.8.27.2718, que tem como réu ANTONIO JOSÉ DO CARMO CONCEIÇÃO, brasileiro, união 
estável, vigia, CPF n. 006.018.751-41, nascido aos 16.09.1985, natural de Babaçulândia-TO, filho de Ambrozina do Carmo da 
Conceição, residia na Rua Gecina B. Teixeira, em frente ao Campo Society do Danilo Goiás, Hilda, Aparecida de Goiânia-GO, o 
qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, querendo, contestar 
no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 306 do Código de Processo Civil), sob pena de se 
presumirem verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (art. 319, VI , e 348, do Código de Processo Civil)., bem como 
sua INTIMAÇÃO para cumprir imediatamente a decisão do evento 03, que concedeu medidas protetivas em favor da vitima: a) 
No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o Antonio José do Carmo da Conceição, deve manter uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Antonio José do Carmo da Conceição está 
proibido de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter deles uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido Antonio José do Carmo da Conceição, ainda de 
manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Antonio José do Carmo da 
Conceição está proibido de frequentar determinados lugares normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho da 
mesma, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida; e) Autorizo a Saída da vítima Maria Divina Cardoso Ramos do local de convivência, 
sem perda dos direitos a bens, guarda dos filhos e alimentos. ADVERTÊNCIA: o descumprimento da decisão poderá ensejar a 
decretação da prisão preventiva e imposição de multa, caso não esteja legalmente preso, sem prejuízo de outras medidas legais, 
com a nova redação da Lei 12.403/2011 (artigo 312, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da 
Penha). Para 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 Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo. 
Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945 (Data e Hora: 31/8/2022, às 16:45:37). (as) Dr. LUATOM BEZERRA 
ADELINO DE LIMA – Juiz de Direito. 
 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000543-77.2017.8.27.2718/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Sumário n.º 0000543-77.2017.8.27.2718, que o 
Ministério Público desta Comarca move contra o acusado GILVANE CORREIA AGUIAR, brasileira, união estável, filha de Maria 
Auxiliadora Braga de Souza e Edimar Correia Aguiar, nascida em 02.10.1979, CPF n° 853.947.341-00, residia na Rua G, n. 128, 
Setor Morada do Sol, Araguaína/TO, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou 
sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo 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, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, 
localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do 
crime tipificado no artigo 38 da Lei nº 9.605/1998. O prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado 
ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o 
processo será suspenso assim como o lapso prescricional. Para 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 Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e 
hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 31/8/2022, às 13:30:23). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 
145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0014583-95.2020.8.27.2706/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a INTIMAÇÃO da 
vítima Maria da Luz Pereira da Silva, brasileira, do lar, união estável, natural de São Sebastião do Tocantins-TO, nascida aos 
02.08.1962, filha de Cecília Pereira da Silva, portadora do CPF n. 779.030.211-68 e RG n. 1.369.983 SSP/TO, residia na 
Chácara Boa Esperança, próxima ao Córrego Cachoeira, 15 km após o Povoado Corrente, Zona Rural, Babaçulândia-TO, 
atualmente em local incerto e não sabido, da SENTENÇA proferida nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 
MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0014583-95.2020.8.27.2706/TO, cujo dispositivo é: ... Ante o exposto, e ratificando os termos 
da liminar antes concedida, julgo procedentes as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Krystyhellen Silva 
Oliveira, as quais vigorarão até quando persistirem os motivos que as ensejaram. Extingo o feito, sem resolução do mérito, em 
relação a pessoa de Maria da Luz Pereira da Silva, revogando quanto a ela as medidas antes deferidas. Sem custas processuais 
e taxa judiciária e nem honorários advocatícios, por não haver previsão legal. Intime-se eletronicamente o Ministério Público e à 
defesa, caso haja. Expeça-se mandado para intimação pessoal das pessoas indicadas como vítimas e agressor. Decorrido o 
prazo para recurso de apelação cível, certifique-se e arquivem-se. Filadélfia - TO com data e hora (Data e Hora: 23/8/2022, às 
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13:37:25) registradas automaticamente abaixo. (as) Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de direito. Para que ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. Redigido por Flavio Moreira de Araújo, matrícula 145945. 
Filadélfia - TO com data e hora registrados abaixo (Data e Hora: 31/8/2022, às 16:45:39). (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO 
DE LIMA - Juiz de Direito. 
 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0014583-95.2020.8.27.2706/TO 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, 
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a INTIMAÇÃO do réu 
PAULO BEZERRA DA SILVA, brasileiro, Auxiliar de Serviços Gerais, União Estável, natural de Araguaína/TO, nascido aos 
19.06.1981, portador do CPF n. 019.915.021-41, filho de Francisca Lima da Silva Bezerra, residente na Chácara Boa Esperança, 
proxima ao Córrego Cachoeira, 15 km após o Povoado Corrente, Zona Rural, Babaçulândia-TO, atualmente em local incerto e 
não sabido, da SENTENÇA proferida nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 
Nº 0014583-95.2020.8.27.2706/TO, cujo dispositivo é: ...Ante o exposto, e ratificando os termos da liminar antes concedida, julgo 
procedentes as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Krystyhellen Silva Oliveira, as quais vigorarão até quando 
persistirem os motivos que as ensejaram. Extingo o feito, sem resolução do mérito, em relação a pessoa de Maria da Luz Pereira 
da Silva, revogando quanto a ela as medidas antes deferidas. Sem custas processuais e taxa judiciária e nem honorários 
advocatícios, por não haver previsão legal. Intime-se eletronicamente o Ministério Público e à defesa, caso haja. Expeça-se 
mandado para intimação pessoal das pessoas indicadas como vítimas e agressor. Decorrido o prazo para recurso de apelação 
cível, certifique-se e arquivem-se. Filadélfia - TO com data e hora (Data e Hora: 23/8/2022, às 13:37:25) registradas 
automaticamente abaixo. (as) Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de direito. Para que ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e 
afixado uma via no placar do Fórum local. Redigido por Flavio Moreira de Araújo, matrícula 145945. Filadélfia - TO com data e 
hora registrados abaixo (Data e Hora: 31/08/2022, às 16:45:38). (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de 
Direito. 
 

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

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000227-79.2022.8.27.2721 
Requerente: R. L. D. DA. S. 
Requerida: ALESSANDRA KAROLINA GOMES DA SILVA, brasileira, inscrita no CPF n.º 027.694.981-18 
SENTENÇA: Assim, HOMOLOGO O ACORDO entabulado pelas partes, e, por consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, 
nos termos do artigo 487, III, "b" do Código de Processo Civil. Considerando que o acordo foi entabulado antes da sentença, as 
partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes (CPC, artigo 90, §3º). 
Honorários nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. 27 
de julho de 2022. FÁBIO COSTA GONZAGA JUIZ DE DIREITO.” 
  
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA n. 0000496-21.2022.8.27.2721 
Requerente: S. L. F. 
Requerido: EDNALDO LOPES DA SILVA, brasileiro, divorciado, filho de José Lopes da Silva e Veronica Isabel da Silva , inscrito 
no CPF n.º 094.140.291-68 
SENTENÇA: Diante o exposto, HOMOLOGO a prova produzida nos autos, e, por consequência, RESOLVO O MÉRITO nos 
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 
Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que por parte 
dela não houve qualquer resistência à produção antecipada da prova, e a parte autora não comprovou uma lide capaz de 
sustentar qualquer condenação da ré nesse sentido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. 
Cumpra-se. 27 de julho de 2022. FÁBIO COSTA GONZAGA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 n. 0000404-77.2021.8.27.2721 
Requerente: S. A. DOS S. 
Requerido: JOSÉ ANADIEL PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n.º 011.686.721-39 
SENTENÇA: Com essas considerações, por tudo de fato, direito e jurisprudência alhures exposta, JULGO PROCEDENTE os 
pedidos formulados na inicial,  para: I - DECLARAR a existência do vínculo de paternidade entre a menor MELISSA LIZ 
ALMEIDA e o Requerido JOSÉ ANADIEL PEREIRA DOS SANTOS. II - Determinar AVERBAÇÃO junto ao Ofício do Registro 
Civil das Pessoas Naturais competente, com a inclusão dos apelidos paternos, de forma que a manor passará a chamar-
se MELISSA LIZ ALMEIDA DOS SANTOS. 
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III - CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão alimentícia na proporção de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que 
deverá ser pago mediante depósito bancário na conta bancária a ser informada pela genitora da autora ou mediante recibo, até o 
dia dez de cada mês.  
Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 
Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 
10% sobre o valor da causa.  
Após o trânsito em julgado, cumpra-se conforme o Provimento 09/2019/CGJUS/TO e demais formalidades legais. Intimem – se. 
Cumpra – se. 23 de agosto de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0000567-
57.2021.8.27.2721 
Requerentes: K. F. DA C., L. F. DA C. e K. F. DA C., menor, representada por seu genitor M. P. DA C. 
Requerida: KATIA MARIA FERREIRA DA CRUZ, brasileira, convivendo em regime de união estável, filha de Euzebio Ribeiro da 
Cruz e Maria Eunice Ferreira da Costa, inscrita no CPF n.º 034.771.251-77 
SENTENÇA: Com essas considerações, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do CPC. Serve a 
presente decisão comoalvará de soltura, se por outro motivo a Executada não estiver presa. Sem custas e honorários 
advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem - se.  Intimem - se. Cumpra - se. 29 de agosto de 2022. MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0004160-96.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de VALDI PEREIRA DE MORAES, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do Registro Geral n.° 
1.902.941 SSP/GO, inscrito no CPF sob a numeração 370.947.341-15, da decisão proferida nos autos em epígrafe no evento 
166, tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 1 de setembro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e 
conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0007901-08.2022.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DIVÓRCIO 
REQUERENTE: VALDICLEIA DA SILVA RIBEIRO 
REQUERIDO: RIVISON BISPO DA SILVA RIBEIRO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de e RÍVISON BISPO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, profissão não consta, casado, portador da Cédula 
de identidade nº. 302.674 SSPTO, e devidamente inscrito no CPF, sob o nº. não consta, residente e domiciliado atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo 
conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 31 de agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE 
PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0007458-91.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO 
Requerente: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Requerido: VÂNIA FERNANDES 
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: 
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Proceda-se a CITAÇÃO de VÂNIA FERNANDES, brasileira, divorciada, profissão desconhecida, inscrita no CPF sob o n.º 
451.728.891- 91, residente e domiciliada atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente 
ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em 
conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de setembro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0003027-14.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
AUTOR: WALDENI PONCIANO DE OLIVEIRA 
RÉU: ODIMAR RIBEIRO DE SOUSA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de ODIMAR RIBEIRO DE SOUSA,, brasileiro, casado, com CPF n° 982.539.803-53 e do RG n° 993.388 
– SSP/TO, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em 
conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de setembro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0008181-13.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Requerente: MARCUS VINÍCIUS MAGALHÃES AGUIAR 
Requerido: RENATO SILVA AGUIAR 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de RENATO SILVA AGUIAR, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Cédula de Identidade/RG nº 
646.041 - SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.373.031-04, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da 
sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso 
III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas. 
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 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 31 de agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0013546-82.2020.8.27.2722  – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Reconhecimento e Dissolução de União Estável 
Requerente: Luciléia Fernandes dos Santos Vieira 
Requerido: Guedes Pereira Vieira dos 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: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de GUEDES PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, convivente em união estável, lavrador, 
portador do Registro Geral nº. 390077 SSP/TO, inscrito no CPF sob a numeração 974.732.601-97, residente e domiciliado em 
lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Portanto, HOMOLOGO O 
ACORDO firmado entre as partes no evento 43, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, de 
consequência, RECONHEÇO a UNIÃO ESTÁVEL ENTRE LUCILEIA FERNANDES DO SANTOS e GUEDES PEREIRA 
VIEIRA, durante o período compreendido entre setembro de 2017 até agosto de 2020, decretando, por conseguinte, a sua 
dissolução. Homologo, por oportuno, as demais tratativas objeto da avença. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 
a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do 
art. 90, §3º, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Considerando que as partes dispensaram o prazo recursal certifique-
se o trânsito em julgado, dêem-se as devidas baixas e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-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 1 de setembro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que 
digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0012066-69.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Alimentos e Guarda 
AUTOR: ADRIANA SANTANA RAMALHO E OUTRO 
RÉU: WILSON FABRICIO DOS 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: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de M. V. S. D. S., brasileira, menor impúbere,  representada por sua genitora ADRIANA 
SANTANA RAMALHO, brasileira, solteira, domestica, portadora do RG nº. 4.732.773 – SSP/TO, inscrita no CPF sob nº. 
756.814.472-00 e de WILSON FABRICIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, alinhador de automóveis, portador do RG nº. 
872.409-SSP/TO, inscrito no CPF sob nº. 081.646.437-50, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido da sentença 
proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, entretanto referidas 
cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas devidas. 
Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.  Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de setembro de 2022. Eu (Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE 
DIREITO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0005052-34.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: RAQUEL BARBOSA DA CRUZ 
RÉU: MAURÍCIO DOS SANTOS ALMEIDA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de MAURÍCIO DOS SANTOS ALMEIDA, brasileiro, nascido no dia 09/06/1994, filho de Roselha 
Rodrigues dos Santos, demais qualificações desconhecidas, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da 
sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, 
entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza 
de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de setembro de 2022. Eu 
(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
– JUÍZA DE DIREITO. 
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0011200-27.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por ILMA RODRIGUES MENDES DE SOUZA em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA 
LTDA, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 788267467021, no site www.tjto.jus.br, no link E-
PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares 
Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
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                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0012759-53.2020.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por ANTONIO PEREIRA MARINHO em face de JOSIAS OLIVEIRA DE SOUSA e JAMES DEAM CARNEIRO 
CHAVES, e por este meio CITA o(a) requerido(a), JAMES DEAM CARNEIRO CHAVES, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não 
sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 
344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 409176154320, no 
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 01 de setembro de 
2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  5000054-12.1995.8.27.2722, de Ação de Execução de Título Extrajudicial 
requerida por BANCO BRADESCO S.A. em face de SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA e ANTONIO ROSILHO, e por este 
meio INTIMA o(a) requerido(a), SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 
querendo, impugnar a penhora SISBAJUD constante do evento 97 dos referidos autos, sob pena de preclusão e conversão da 
indisponibilidade em penhora, esclarecendo que o acesso ao processo será feito através da Chave n.º 656903266515, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 01 de setembro de 
2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0007187-82.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por PEDRO 
TADASHI ITO e FELIPE ANDRÉ DE CARVALHO LIMA em face de ALFER COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, e por este 
meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 637959981921, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0000374-15.2016.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por BANCO 
DA AMAZONIA SA em face de PEDRO MARCELINO DA SILVA, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar 
incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no no prazo de 03 DIAS proceder ao pagamento da importância de 
e R$ 33.610,35 (trinta e três mil seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos). Nos termos do artigo 915, §4º, do Código 
de Processo Civil, caberá ao Juízo deprecado comunicar ao Juízo deprecante, imediatamente por meio eletrônico, a respeito da 
citação da executada, abrindo-se-lhe o prazo para embargos. Não efetuado o pagamento, converter-se-á em penhora o arresto 
efetuado. Nesse caso, deverão os bens penhorados ser removidos para as mãos da exeqüente, que firmará termo de fiel 
depositário. Em seguida, ainda no bojo da precatória, será intimada a executada, na pessoa de seu advogado ou, não havendo, 
pessoalmente, quanto à concretização da penhora. Cientifique-se a executada de que, no caso de integral pagamento no prazo 
cominado, a verba honorária será reduzida à metade. Cientifique-se a executada, outrossim, de que o prazo para embargos é 
de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos de comunicação supracitada. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 127643455316, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 de agosto de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
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Às partes e aos advogados 
Autos n. 0009264-30.2022.8.27.2722 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: DELCI DE SOUSA CHAGAS  
Advogado(a): Drª. HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA   TO002510   
Requerido(a): LANZONI TRANSPORTES LTDA  e outros 
Advogado(a): Dr. Mauricio Amato Filho SP123238      
INTIMAÇÃO: Ficam os Advogados das parters requeridas, Dr. Mauricio Amato Filho OAB/SP 123238 e Dr. Paulo Eduardo de 
Faria Kaufmann AOB/SP 122010 intimados para se cadastrarem junto ao Sistema Eproc. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2065/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 30 de agosto de 2022 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do art. 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do 
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria 
Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2022, publicada no Diário da Justiça n° 5257, em 25 de 
gosto de 2022, págs. 30 a 32. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar parcialmente o art. 5º e §1º da Portaria Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2022, 
para fins de registrar que o Oficial de Justiça Avaliador ROMEU OLIVEIRA REIS, matrícula n° 258339, responderá pelo plantão 
nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período compreendido das 18h do dia 02 de setembro de 2022 
às 11h59mim do dia 09 de setembro de 2022, em substituição ao Oficial de Justiça SAMUEL SANTOS SILVA matrícula n° 
90063. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ROMEU OLIVEIRA REIS, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9983-8355. 
Art. 2º - Alterar parcialmente o art. 7º e §1º da Portaria Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2022, 
para fins de registrar que o Oficial de Justiça Avaliador SAMUEL SANTOS SILVA matrícula n° 90063, responderá pelo plantão 
nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período compreendido das 12h do dia 09 de setembro de 2022 
às 11h59mim do dia 16 de setembro de 2022, em substituição ao Oficial de Justiça ROMEU OLIVEIRA REIS, matrícula n° 
258339. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista SAMUEL SANTOS SILVA, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 9222-6304. 
Art. 3º - Alterar parcialmente o art. 9º e §1º da Portaria Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2022, 
para fins de registrar que a Oficial de Justiça Avaliador VANESSA FRANCISCA DE CARVALHO BORGES?, matrícula 
n° 217750, responderá pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período 
compreendido das 18h do dia 16 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 23 de setembro de 2022, em substituição a 
Oficial de Justiça MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, matrícula n° 182938. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista VANESSA FRANCISCA DE CARVALHO BORGES, poderá ser localizada por meio do 
telefone (63) 9 8111-1728. 
Art. 4º - Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e 
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Art. 5º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe; 
Art. 6º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ITAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) – Autos nº 00001076820198272712 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício 
Cível, se processam os autos da Ação de DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO, autuada sob o nº 00001076820198272712, proposta 
por DEUZINA ANDRADE DE OLIVEIRA, em face de HONILDO ALVES DA SILVA. Sendo o presente para CITAR HONILDO 
ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, lavradora, nascido na data de 07 de maio de 1957, filho de Valdemar Leonardo da Silva e 
Eva Alves da Silva, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para querendo contestar a presente ação, sob pena de 
revelia e confissão, nos termos dos art's. 231, I, e 319 do CPC. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, aos 03 (TRÊS) dias do mês de agosto de 2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, 
Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) – Autos nº 00005951620218272724 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício 
Cível, se processam os autos da Ação de DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO, autuada sob o nº 00005951620218272724, proposta 
por MARIA DE SOUZA VIEIRA, em face de CLAUDENOR VIEIRA LIMA. Sendo o presente para CITAR CLAUDENOR VIEIRA 
LIMA, brasileiro, casado, nascido na data de 05.01.1952, filho de Manoel Vieira Fontinelo e Jovem ribeiro Lima, residente e 
domiciliado em lugar incerto e não sabido, para querendo contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão, nos termos 
dos art's. 231, I, e 319 do CPC. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 03 (TRÊS) 
dias do mês de agosto de 2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) – Autos nº 00002352320178272724 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício 
Cível, se processam os autos da Ação de INVENTÁRIO, autuada sob o nº 00002352320178272724, proposta por IENDRA 
MARIELY AGUIAR DE VASCONCELOS, em face de SEBASTIANA PEREIRA GARCIA, pelo falecimento de FRANCISCO 
ANTONIO ALVES DE  VASCONCELOS. Sendo o presente para CITAR possíveis interessados (art. 626, §1º c/c art. 259, 
III). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 03 (TRÊS) dias do mês de agosto de 
2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo de 30 dias) – Autos nº 00002762420168272724 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Cível 
(Juizado Especial Cível), se processam os autos da Ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, autuada sob o nº 
00002762420168272724, proposta por OSMARINA FERNANDES BARROS, em face de BANCO CIFRA S/A. Sendo o presente 
para INTIMAR o espólio, sucessores ou herdeiros da autora OSMARINA FERNANDES BARROS, para que se manifestem sobre 
o interesse na sucessão processual e promovam a habilitação, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo, sem 
resolução do mérito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de 
agosto de 2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Autos nº 00004535120178272724  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
autuada sob o nº 00004535120178272724, proposta por JOSIETE PEREIRA DOS REIS, em face de JAYSON CLEITON DOS 
SANTOS REIS. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de JAYSON CLEITON DOS SANTOS REIS, brasileiro, 
solteiro, portador do RG 035644252008-5 SSP/MA, cadastrado no CPF n° 033.606.943- 09, residente e domiciliado no mesmo 
endereço do Requerente, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “Diante do exposto, com fulcro no 
art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para nomear o autor curador de Jayson Cleiton dos Santos 
Reis, declarando-o relativamente incapaz para exprimir sua vontade. Averbe-se. Custas suspensas pelo art. 98 do CPC. 
P.R.I." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de julho de 
2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
autuada sob o nº 00007397020148272712, proposta por MARLY DE SOUSA, em face de LEIDEMAR DE SOUSA SILVA. Pelo 
MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de LEIDEMAR DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no RG sob nº 
51040796-0 SSP/TO e no CPF sob nº 600.872.173-09, residente e domiciliada na Rua Principal, Povoado Olho D’Água do Coco, 
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Zona Rural, Axixa do Tocantins - TO, CEP: 77.930-000, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: 
“Diante do Exposto, julgo procedente o pedido, para DECRETAR, em analogia ao art. Art. 4º.inc. III, c/c art. 1.767, inc. I, ambos 
do Código Civil/2002, assim como nos arts. 84 e seguintes da Lei nº 13.146/15, a interdição parcial de LEIDEMAR DE SOUSA 
SILVA, nomeando-lhe curador MARLY DE SOUSA, sob compromisso, submetendo-a aos limites estabelecidos no Art. 1.782 do 
Código Civil/2002, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 
Processo Civil. Procedam-se às publicações previstas no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e a expedição de termo 
de curatela, dispensando a prestação de caução (art. 1.745, parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil), assim como 
a prestação de contas previamente determinada, podendo ser exigida a qualquer tempo mediante provocação (art. 84, §4º, da 
Lei nº 13.146/15). Custas processuais a serem suportadas pelo autor, as quais suspendo, pelo prazo de cinco anos, conforme 
inteligência do art. 98, §§2º e 3º do NCPC. Intime-se o curador para o compromisso acima determinado. Comunique-se ao 
Cartório de Registro Civil de Axixá do Tocantins, para conhecimento e para fins de alimentação dos sistemas. Publique-se. 
Registre-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. José Roberto Ferreira 
Ribeiro - Juiz de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês 
de agosto de 2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
Execução Fiscal Nº 5001561-97.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ADILSON PEREIRA DA SILVA 
RÉU: ADILSON P DA SILVA - MOVEIS - ME 
INTIMAÇÃO da parte Executada, do termo de Penhora, evento 89 retro (art. 12 da LEF) para, querendo, opor embargos no 
prazo de até 30 (trinta) dias (art. 16 da LEF), bem como para para que indique(m) onde se encontram os veículos penhorados: 
"1. Placa: MWH1523/TO, Marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, Proprietário: ADILSON PEREIRA DA SILVA, Restrição: 
circulação; 2. Placa: KBR8505/TO, Marca/modelo: HONDA/CG 125 BT, Proprietário: ADILSON PEREIRA DA SILVA, Restrição 
circulação" no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 
 

Editais 
MONITÓRIA Nº 0002360-84.2019.8.27.2726/TO 
AUTOR: PAULO ROBERTO BORGES TAVARES 
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA (OAB TO04846B) 
ADVOGADO: RENATO MARTINS CURY (OAB TO04909B) 
RÉU: LINDOMAR MARTINS DA SILVA 
EDITAL Nº 6279871 
COM PRAZO VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido LINDOMAR MARTINS DA SILVA, brasileiro, estando em lugar incerto e 
não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros 
os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 64, acostado nos autos. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins 
e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 30 de agosto de 2022. Eu, Aldaires Correia 
Ribeiro, Servidora de Secretaria TJ/TO 354500 digitei o presente. 
 

Sentenças 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001571-44.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARCOS DE SOUZA COSTA 
RÉU: EDUARDO DE SOUZA COSTA 
RÉU: CERAMICA MIRANORTE LTDA 
RÉU: AVESTIL DE SOUZA FERNANDES JUNIOR 
DESPACHO/DECISÃO 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, SUSPENDO o processo até o julgamento de extinção da execução fiscal primeiramente distribuída nesta 
Comarca e envolvendo as partes deste processo, em razão da reunião das execuções fiscais na forma do art. 28 da Lei 6.830-
80, com fundamento no artigo 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Diante da reunião de processos e com o objetivo 
de evitar confusão a respeito da constrição de bens, estabeleço o cumprimento das seguintes providências: Certifique-se se 
foi(ram) realizada(s) citação(ões) válida(s) nos autos, a forma como ocorreu(ram) (pessoal ou fictícia), se há penhoras ou 
arrestos válidos nos autos, se há parcelamento ou suspensão (art. 40 da LEF), dentre outras situações que entender relevantes; 
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Havendo constrição judicial nos sistemas Serasajud, na Central Nacional de Indisponibilidade de bens ou outros sistemas 
disponíveis, determino a exclusão referente a estes autos, a imediata inclusão de restrição vinculada aos autos em que foi 
estabelecida a reunião de execuções fiscais, bem como a juntada do extrato atualizado no processo que continuará tramitando; 
Havendo bloqueio judicial no sistema Renajud, determino a exclusão referente a estes autos, a imediata inclusão de restrição 
vinculada aos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais, bem como a juntada do extrato atualizado no 
processo que continuará tramitando; Havendo bloqueio de ativos financeiros no Sisbajud, determino a juntada do extrato 
atualizado nos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais com certidão indicando se houve intimação válida 
do executado a seu respeito; Havendo penhora ou arresto de bens móveis ou imóveis, determino a juntada do(s) auto(s) ou 
do(s) termo(s) e da(s) última(s) avaliação(ões) nos autos em que foi estabelecida a reunião de execuções fiscais; Havendo 
outras constrições não previstas anteriormente, certifique-se e junte-se cópia dos documentos comprobatórios nos autos em que 
foi estabelecida a reunião de execuções fiscais; Havendo outas situações relevantes não previstas anteriormente, certifique-se e 
intime-se a Fazenda Pública para que manifeste e indique as providências que entende necessárias, no prazo de até 10 (dez) 
dias. Com a extinção da execução fiscal primeiramente distribuída pela parte exequente em desfavor da(s) parte(s) 
executada(s), promova-se movimentação processual de levantamento da suspensão e concluam-se os autos para sentença. 
Intime-se. Cumpra-se. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. Jossanner Nery Nogueira Luna,  Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas, no uso de suas atribuições legais na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara 
Civel de Palmas, tramita o processo de nº. 0034979-97.2015.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por 
Silvaneide Custodio C Ribeiro, em desfavor de Eletromotos Araguaia Ltda, Adriana Mendes Oliveira e Josevaldo Dias Torres, e 
que por este meio, procede a INTIMAÇÃO dos Executados ELETROMOTOS ARAGUAIA LTDA, ADRIANA MENDES OLIVEIRA 
e JOSEVALDO DIAS TORRES, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem 
como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 7.058,74, conforme cálculos 
atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do 
evento 120. 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 957174774315 para acesso 
integral. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, 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, 31 de agosto de 
2022. 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 6296711v2 e do código CRC 655600f1. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SILVANA MARIA 
PARFIENIUK - Data e Hora: 31/8/2022, às 20:28. 
 

1ª vara criminal 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0001082-94.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado ILDINEI PEREIRA CAMARCIO, brasileiro, solteiro, ceramista, nascido em 27 de setembro de 1984, natural de Guaraí – 
TO, filho de Ireno Dias Camarcio e de Izabel Pereira Nogueira Camarcio, portador da carteira de identidade RG n.º 684703 – 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de Receptação com tipificação no 
art. 180, caput, do Código Penal . E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será 
fixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença de 
extinção inserida no evento nº 196, cujo dispositivo segue transcrito: ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c 
art. 110, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ILDINEI PEREIRA CAMARCIO, 
qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, em relação a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses 
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de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31/08/2022. 
Eu, Maristelli Brasil Oliveira Silva, Estagiária de 1ª Instância, lavrei o presente. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00432197020188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MARDEM MARCOS PEREIRA DE SOUSA 
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) MARDEM MARCOS PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/02/1969, inscrito no CPF n° 
491.041.61-87, filho de Luzia Eterna Pereira de Souza?, 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 0043219-70.2018.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins 
em desfavor de Mardem Marcos Pereira de Sousa pela prática da conduta descrita no artigo 171, § 2º, I, do Código Penal, pelos 
fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os Autos do Inquérito Policial que, em datas 
imprecisas, por volta do ano de 2013, nesta capital, o denunciado MARDEN MARCOS PEREIRA DE SOUSA, obteve, para si, 
vantagem ilícita equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em prejuízo de RONAN PINHEIRO BARROS, 
induzindo-o em erro, mediante artifício. Segundo apurado, a vítima negociou com o denunciado a compra de uma gleba de terras 
localizadas em Natividade/TO, com área total de 1.694 ha, pela importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
tendo realizado o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) no ato da assinatura do Contrato de Compra e Venda de 
Imóvel de fls. 10-13 (evento 1 – IP-AUDIÊ1), bem como o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em um cheque pós-datado 
para o dia 18/08/2013 e outro cheque pós-datado do mesmo valor, para o dia 19/02/2014, conforme os comprovantes de 
pagamento de fls. 16-18 (evento 1 – IP-AUDIÊ1). Na ocasião, o denunciado alegou ter adquirido as referidas terras do Sr. 
Erasmo Lopes Martins através de Contrato Particular de Compra e Venda e Permuta de Imóvel Rural de fls. 21-23 (evento 1 – IP-
AUDIÊ1), assim como informou para a vítima que seria realizado uma procuração pública, o qual o Sr. Erasmo seria o 
outorgante, possibilitando a transferência do imóvel para a vítima. Entretanto, a vítima foi surpreendida pela informação de que 
os documentos apresentados pelo denunciado eram falsos, em decorrência do Sr. Erasmo, legítimo proprietário da mencionada 
terra, ter formalizado reclamação perante o Cartório de Registro de Imóveis de Natividade de fls. 37-39 (evento 1 – IP-AUDIÊ2), 
alegando não ter autorizado a referida venda. Posto isto, foi emitido Relatório Circunstanciado de fls. 55-59 (evento 1 – IP-
AUDIÊ2), o qual concluiu pela falsidade da procuração em favor da vítima, visto que os dados de filiação do Sr. Erasmo 
divergiam do documento apresentado, assim como o selo autenticador da cópia do documento não pertencia à Serventia do 
Município de Pium e sim, de Porto Nacional/TO – cf. consulta em fl. 49 (evento 1 – IP-AUDIÊ2). Além disso, o Ofício nº 
1018/2013 verificou que o RG expedito em 15/03/2009 (apresentado para a lavratura da procuração pública), se tratava de 
documento inautêntico. Foram realizadas diligências com o intuito de localizar o denunciado para prestar declarações, porém não 
obtiveram êxito. Assim, por meio do uso de documentação falsa, o denunciado, com manifesta má-fé, obteve vantagem ilícita no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), induzindo a vítima a acreditar que se tratava do verdadeiro proprietário 
da referida terra, tendo realizado a venda de coisa alheia como própria. [...] A denúncia foi oferecida em 21/11/2018 e recebida 
no dia 16/1/2019 (evento 4). O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de patrono (evento 27 e 28). Na decisão do 
evento 36, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na primeira audiência de instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas: 
Cerjo Terra de Sousa, Dieyme Wester de Oliveira (em 20/8/2021, evento 77). Na segunda audiência de instrução realizada, 
foram ouvidas as seguintes pessoas: Ronan Pinheiro Barros e Mardem Marcos Pereira de Sousa (em 24/11/2021, evento 107). 
Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação 
nos termos da denúncia (evento 110). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais escritos, requereu a 
absolvição por insuficiência probatória (evento 133). É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 
julgo procedente a denúncia para condenar Mardem Marcos Pereira de Sousa como incurso nas penas do artigo 171, §2º, inciso 
I, do Código Penal. Passo a dosagem da pena.  1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com 
culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas 
normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o 
acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato 
criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena.  Pena-base: 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. 2ª fase. Atenuantes e Agravantes:  
Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, uma vez 
que o acusado reparou o dano causado à vítima, mas deixo de aplicar em virtude da Súmula 231 do STJ, “a incidência da 
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa forma, a pena permanece 
inalterada nesta fase.  3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena: Não há. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena 
definitiva em 1 (um) ano de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no 
mínimo legal. Regime inicial: Diante das circunstâncias do fato e da quantidade de pena fixada, determino que esta seja 
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cumprida em regime inicial ABERTO, 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 Central de 
Penas e Medidas Alternativas – CEPEMA de Palmas. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o réu no 
pagamento das custas processuais. Não há bens apreendidos. O processo será encaminhado à SECRIM para as intimações, 
expedição de ofícios e demais providências de praxe previstas no Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO. Após o trânsito em 
julgado, expeçam-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais e ofício ao Instituto de 
Identificação.Intimo as partes para ciência. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.". LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 31/08/2022. 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 00317883920188272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: JOSÉ LUIZ BARBOSA NETO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo 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) JOSÉ LUIZ BARBOSA NETO, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 12/08/1982, natural de João 
Pinheiro-TO, portador do RG n° 613247 SSP/TO, inscrito no CPF n° 955.249.161-49, filho de Abadia Oliveira da Silva e 
Sebastião Barbosa 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 0031788-39.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de José Luiz 
Barbosa Neto, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 12/08/1982, natural de João Pinheiro/TO, filho de Sebastião Barbosa Silva 
e Abadia Oliveira da Silva, portador do RG nº 613247, inscrito no CPF sob o nº 955.249.161-491, pela prática da conduta 
descrita no artigo 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inciso I e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 297 do Código 
Penal Brasileiro, tudo na forma do art. 69, do CPB, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: 
[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Avenida 
LO-14, Quadra 504 Norte, em frente ao Lote 21, nesta capital, o denunciado JOSÉ LUIZ BARBOSA NETO, na condução do 
veículo automotor VW Gol, cor azul, ano/modelo 1991, placa JFI2191 Palmas/TO, em via pública, com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool, expôs a perigo todos os transeuntes, e de forma imprudente e culposa, atropelou a 
vítima ELISANE BARROS DE SOUSA, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo médico pericial de fls. 37-38 (evento 
26 - DILIGENCIAS2). Noticiam ainda os autos do Inquérito Policial que, no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 22 horas e 
30 minutos, na Avenida LO-14, Quadra 504 Norte, em frente ao Lote 21, nesta capital, o denunciado JOSÉ LUIZ BARBOSA 
NETO falsificou, no todo, documento público, conforme o laudo de exame pericial documentoscópico de fls. 23-27 (evento 26 - 
DILIGENCIAS2). De acordo com o laudo pericial de fls. 40-50 (evento 26 - DILIGENCIAS2), o denunciado, faltando com o dever 
de cuidado objetivo, dirigia em velocidade acima do permitido na faixa de sentido leste-oeste da Avenida LO14, ocasião em que 
atropelou a vítima que se encontrava na pista, tendo a mesma sido encaminhada ao Hospital Geral de Palmas. Consta nos autos 
que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do acidente de trânsito, momento em que encontraram a pessoa de 
REGINALDO BEZERRA DOS REIS no local dos fatos, sendo este amigo do denunciado que ligou para o mesmo retornar e se 
apresentar aos policiais militares. Ao ser abordado, o denunciado apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, 
odor etílico, fala sem conexão, bem como não mantinha o equilíbrio do corpo de forma estável. Ademais, foi requisitado que o 
denunciado apresentasse a CNH, ocasião em que foi apresentada CNH falsa que, posteriormente, foi submetida a exame 
pericial, sendo constatado que a referida CNH é inautêntica por apresentar formulário de origem espúria. Em razão do acidente, 
a vítima ELISANE BARROS DE SOUSA, teve cicatriz de escoriação em região posterior do cotovelo esquerdo e equimose em 
região palpebral inferior, conforme laudo médico pericial de fls. 37-38 (evento 26 – DILIGENCIAS2). Perante a autoridade policial, 
o denunciado confessou a prática delitiva. [...] A denúncia foi oferecida em 31/8/2018 e recebida no dia 5 de setembro de 2018 
(evento 6). O acusado foi citado e apresentou resposta por intermédio de seu patrono (evento 22 e 25). Na decisão do evento 29, 
o recebimento da denúncia foi ratificado. Por causa das medidas de prevenção à Covid-19, o processo esteve suspenso e 
retomou a marcha em 14/5/2020 (evento 34). Na audiência de instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas: Elisane Barros de 
Sousa, Francinei Airton Fernando Bernardo Gomes Pereira, Kathia Regina Saraiva de Mattos e José Aldeluzo Coimbra Pereira. 
Houve dispensa da testemunha Aldo dos Santos Silva. Foi decretada a revelia do réu em 22/6/2022 (evento 139). Não foi 
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da 
denúncia. A defesa, em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por insuficiência probatória pelo fato ter 
ocorrido por culpa exclusiva da vítima (evento 142). É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente 
a denúncia para condenar José Luiz Barbosa Neto como incurso nas penas do artigo 303, § 1º e art. 306, ambos do Código de 
Trânsito Brasileiro e o art. 297 c/c 304, ambos do Código Penal Brasileiro, tudo na forma do art. 69, do Código Penal. Passo a 
dosagem das penas.  3.1 Lesão corporal culposa 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu 
com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser 
consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração 
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não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 
prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: Assim, considerando que todas as 
circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 2 
(dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. 2ª fase. Atenuantes e Agravantes: Não há. 
Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase.  3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena: Reconheço a causa 
de aumento, por não possuir permissão para dirigir, nos termos do artigo 303, §1º, e aplico a fração de 1/3 sobre a pena. Não há 
causas de diminuição. Pena pelo crime de lesão corporal culposa: Fica estabelecida a pena em 8 (oito) meses de detenção e 2 
(dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. 3.2 Conduzir veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado 
agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser 
consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração 
não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 
prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena.  Pena-base: Assim, considerando que todas as 
circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 2 
(dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. 2ª fase. Atenuantes e Agravantes: Não há. 
Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase.  3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena: Não há. Pena pelo 
conduzir veículo sob influência de álcool: Fica estabelecida a pena em 6 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. Em virtude do concurso material de crimes, SOMO as penas. 
Pena definitiva: Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 4 (quatro) meses de suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou habilitação. 3.3 Uso de documento falso 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do 
Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e 
conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as 
consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em 
nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena.  Pena-base: Assim, considerando 
que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal de 2 (dois) anos de 
reclusão. 2ª fase. Atenuantes e Agravantes: Não há. Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase.  3ª Fase. Causas de 
diminuição e aumento de pena: Não há. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão. Multa: 
Fixo proporcionalmente a multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: Diante das 
circunstâncias do fato e do quantum fixado, determino que esta seja cumprida em regime inicial ABERTO, conforme artigo 33, § 
2º, alínea "c", do CP. Conforme fundamento no artigo 44, do Código Penal, 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. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do 
artigo 77, III, do CP.  Recurso: concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, por não se apresentaram evidentes os 
fundamentos da prisão preventiva. Condeno o réu no pagamento das custas processuais. Em relação ao documento listado no 
evento 1, P_FLAGRANTE1, do inquérito policial, determino a sua destruição, devendo ser lavrado termo nos autos, conforme 
determina o artigo 692, §2º, do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. O processo será encaminhado à SECRIM para as intimações, 
expedição de ofícios e demais providências de praxe previstas no Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO. Após o trânsito em 
julgado, expeçam-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais e ofício ao Instituto de Identificação. 
Intimo as partes para ciência. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 31/08/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE 
SIQUEIRA, digitei e subscrevo 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de COINPA ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 06.056.759/0001-72, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0004258-26.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JUANIDES MARTINS OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 308.099.418-30, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0001785-
09.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
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excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WELLINGTON ALVES DE BORBA, CPF/CNPJ: 907.629.671-53; DIOGO ALVARES DA 
SILVA, CPF/CNPJ: 718.144.421-20,  para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 0032842-06.2019.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES 
DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de SERGIO CARLOS FERREIRA TAVARES, CPF/CNPJ: 119.772.721-34, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0001640-50.2015.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20140029398, inscrita em 04/01/2012, referente ao TLF; 20140029399, inscrita em 04/01/2012, referente ao 
TLS; 20140029400, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS; 20140029401, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor 
à época do ajuizamento era de R$ 1.093,20 (um mil, noventa e três reais e vinte centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 
9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar 
perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de SANDRA MARIA FERREIRA VEIGA RIBEIRO, CPF/CNPJ: 530.880.771-04, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5035616-31.2013.8.27.2729, que lhe 
move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20130024619, inscrita em 21/01/2010, referente à TLX-FUNC; cujo valor à época do 
ajuizamento era de R$ 1.061,89 (um mil, sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da 
Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a 
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de ALVARO FERREIRA DA SILVA NETO, CPF/CNPJ: 026.599.321-07, de SERGIO FERREIRA CORREIA, 
CPF/CNPJ: 547.140.951/53, e de ZILDA OLIVEIRA BORGES, CPF/CNPJ: 289.969.412-04, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5036815-88.2013.8.27.2729, que lhe 
move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20130024856, inscrita em 02/01/2011, referente ao TXL-FUNC; 20130024857, inscrita em 
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07/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.096,49 (dois mil, noventa e seis reais e 
quarenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da 
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, 
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CPF/CNPJ: 01.239.313/0002-40, por estar em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0033246-
86.2021.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-1371/2021, inscrita em 14/04/2021, referente a MULTA FORMAL; 
cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 59.361,42 (cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e 
dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, 
observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de 
revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS 
SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SIDRAQUE LUIZ DO CARMO, CPF/CNPJ: 117.470.991-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 78 dos autos da Execução Fiscal n° 5008900-64.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DO SOCORRO TRINDADE DA SILVA, CPF/CNPJ: 385.444.742-68, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 67 dos autos da Execução Fiscal n° 5007026-78.2012.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LUCIANA NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 899.067.801-34, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 53 dos autos da Execução Fiscal n° 0015874-66.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BIANCA SILVA GONZALES, Matrícula 
363614, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LEILA MOTA SOUSA DA CUNHA, CPF/CNPJ: 889.951.001-68, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 90 dos autos da Execução Fiscal n° 0021570-88.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BIANCA SILVA GONZALES, Matrícula 
363614, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SINDICATO DOS MOTOTAXISTAS, MOTOBOYS, MOTOFRETES E CONDUTORES DE 
MOTOS E MOTONETAS DE PALMAS - TO, CPF/CNPJ: 11.171.193/0001-60, para tomar ciência da sentença proferida no 
evento 69 dos autos da Execução Fiscal n° 0003994-48.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir 
transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, 
verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de RISALVA PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 894.922.181-00, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 83 dos autos da Execução Fiscal n° 5010642-27.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de NERIDES GOMES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 014.414.422-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 79 dos autos da Execução Fiscal n° 5030757-06.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NETO, CPF/CNPJ: 598.663.811-53, para tomar 
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ciência da sentença proferida no evento 79 dos autos da Execução Fiscal n° 5009243-60.2013.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ADALBERTO BARROS DA COSTA, CPF/CNPJ: 707.674.321-34, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 82 dos autos da Execução Fiscal n° 5020506-89.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ALBERTO CERQUEIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 253.456.051-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 92 dos autos da Execução Fiscal n° 5010925-50.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de PAULO AFONSO FILHO, CPF/CNPJ: 249.955.092-91, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 79 dos autos da Execução Fiscal n° 5011226-94.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANTONIO ERISVALDO TEIXEIRA DE ANDRADE, CPF/CNPJ: 623.383.821-53, para 
tomar ciência da sentença proferida no evento 81 dos autos da Execução Fiscal n° 5036571-62.2013.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5262 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2022 36 

 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DOMINGA NOLETO SOUZA, CPF/CNPJ: 689.927.263-68, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 76 dos autos da Execução Fiscal n° 5042318-90.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 485.812.241-72, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 72 dos autos da Execução Fiscal n° 5011417-42.2013.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GILVAN MOREIRA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 207.231.133-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 100 dos autos da Execução Fiscal n° 5042332-74.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ESTEVAO FILHO LEAL CAMPOS, CPF/CNPJ: 234.642.322-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 91 dos autos da Execução Fiscal n° 5011935-32.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de HERCULES ALVES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 302.613.502-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 98 dos autos da Execução Fiscal n° 5020912-13.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ZOOM LOCADORA DE DVD LTDA, CPF/CNPJ: 06.969.536/0001-04 e EDER RIBEIRO 
NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 016.768.125-71, para tomar ciência da sentença proferida no evento 86 dos autos da Execução 
Fiscal n° 5036077-03.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O 
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor 
objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DARCY R. F. BARROSO, CPF/CNPJ: 02.582.177/0001-79 e ESPOLIO DE DARCY 
RODRIGUES FERREIRA BARROSO, CPF/CNPJ: 612.011.201-44, para tomar ciência da sentença proferida no evento 81 dos 
autos da Execução Fiscal n° 5037864-67.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 22 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ZILMAR JOSE DA SILVA, CPF/CNPJ: 06.063.985/0001-80, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 124 dos autos da Execução Fiscal n° 5036938-86.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de F W RODRIGUES DE S. DALSASSO ALIMENTICIOS 
EIRELI, CPF/CNPJ: 20.337.123/0001-20, para tomar ciência da sentença proferida no evento 60 dos autos da Execução Fiscal 
n° 0036503-61.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos 
termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta 
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, 
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do 
Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 16 de agosto de 2022. 
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PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00026747820208272731   Chave n. 883850280720. Denunciado: LEOMAX OLIVEIRA SERAFIM. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado 
LEOMAX OLIVEIRA SERAFIM-brasileiro, casado, motorista, nascido aos 13/12/1989, natural de São Miguel do Guamá/PA, 
inscrito no RG 1.482.142/SSP/TO e no CPF 007.760.642-66, filho de Francisca Maria Matias de Oliveira e Leôncio Souza 
Serafim, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, c/c artigo 163, parágrafo único, 
inciso I, ambos do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06, em concurso material (art. 69, do Código Penal). E como se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir(em) novo advogado, o qual deverá apresentar, no mesmo quinquídio, procuração nos 
autos, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 31/08/2022. Eu (LUCIENE 
HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária), que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito- 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0002185-26.2020.8.27.2736 
AUTOR: LEANDRO MATERA FERRARO 
ADVOGADO: SENNA BISMARK DE SOUSA SILVA – OAB/TO008520 e RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES – 
OAB/TO05918A 
REQUERIDOS: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 
ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – OAB/TO07369A 
REQUERIDO: MIDWAY S.A – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/TO04923A – OAB/SP128341 
REQUERIDO:  F. DE AZEVEDO ELETRÔNICOS 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido F. DE AZEVEDO ELETRÔNICOS intimado  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  
parte dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmar a liminar  deferida 
no evento 4 e: a) Declarar o cancelamento da compra objeto destes autos; b) Condenar o requerido à repetição em dobro da 
primeira e única parcela efetivamente paga pelo autor em virtude da compra cancelada, perfazendo o total de R$224,00 
(duzentos e vinte e quatro reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde os respectivos pagamento e de juros de 
mora de 1% ao mês, desde a citação. c) Condenar o requerido ao pagamento compensação por dano moral em favor 
do autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do 
art.487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55, da lei9.099/95. Após 
trânsito em julgado, arquivem-se observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 15 de 
Agosto de 2022. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
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  Boletim de Ocorrência Circunstanciada n.º 0002423-45.2020.8.27.2736 tendo como parte autora 
MINSITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS,  Brasileira, solteira, CPF n° 
071.364.781-70, filha de Abel Alves dos Santos e de Ligia Alves dos Anjos, sendo o presente para INTIMAR a adolescente 
requerente ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS,  Brasileira, solteira, CPF n° 071.364.781-70, filha de Abel Alves dos Santos 
e de Ligia Alves dos Anjos, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, da  SENENÇA  proferida nos autos cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever "Ante o exposto, HOMOLOGO para que seus jurídicos efeitos produzam, a remissão como forma 
de exclusão do processo, concedida ao adolescente Ana Carolina Alves dos Santos, o que faço com fundamento na lei nº 
8.069/90, artigo 181, § 1º. Ciência ao Ministério Público. Considerando que a admoestação verbal foi feita pelo Órgão Ministerial 
em sede de audiência (evento 41), determino o arquivamento do feito, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-
se. Cumpra-se. Ponte Alta, TO, 3 de dezembro de 2021"   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 
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afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 27 de agosto de 2022. Eu, 
Adilma Aires Pimenta Silva Ribeiro, Escrivã Judicial, digitei e conferi. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Usucapião n° 00021150620208272737 – chave: 
474617990520, requerida pelo EDIRCE FONSECA PEREIRA e JOAQUIM CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA em face 
de NAZARE DA CUNHA SOARES e ANDRE RODRIGUES PEREIRA. Por este meio proceder a CITAÇÃO de NAZARE DA 
CUNHA SOARES, brasileiro, agricultor, viúvo, inscrito no CPF sob Nº 082.639.571-68, RG. 579.425 SSP/GO, e, ANDRE 
RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob Nº 341.292.941-72, RG. 2288541 
SSP/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, consignando-se 
que não o fazendo ocorrerá revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Para que não aleguem ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, aos tinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vintee dois (31/08/2022). Eu, Ana 
Isabel Araujo dos Santos, Servidora de Secretaria, digitei.  Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz 
de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 6291607v3 e do código CRC 468eb1d6. 
 

2ª vara cível 
Editais de citação 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
Prazo 20 (vinte) dias 

O Doutor Elias Rodrigues dos Santos, Juiz de Direito Titular pela 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional - Estado do 
Tocantins, na forma da Lei 11.101/2005, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, 
por este Juízo e Cartório, foi deferido o processamento do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL distribuído sob o número 
0000744-75.2018.8.27.2737/TO em favor das firmas FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A, , sociedade anônima fechada, com sede 
na Fazenda Cachoeira da Cravo, Distrito de Nestor Gomes, Rodovia Nova Venécia, Km 41, São Mateus/ES, CEP nº 29.930-000, 
inscrita no CNPJ sob nº 30.958.516/0001-04 e SOBRADO INCORPORAÇÕES LTDA, , pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Rodovia 101, Norte, Km 265, sala 02, Laranjeiras, Município de Serras, Espirito Santo, inscrita no CNPJ sob nº 
08.203.173/0001-19, assim como das Pessoas Físicas CLAUDIO ANTONIO COSER, , brasileiro, casado, empresário, portador 
do RG nº 3.912.280 SSP/RJ, inscrito no CPF sob nº 512.304.377-20, com a inscrição estadual de produtor rural sob nº 
51.214.56719/83 perante o órgão da Receita Federal – CEI, e ANA LÚCIA RUDGE PAES DE BARROS COSER, , brasileira, 
casada, empresária, inscrita no CPF sob nº 173.337.868-54, com a inscrição estadual de produtor rural sob nº 51.242.12302/84, 
todos com endereço em São Paulo - SP e também nas sedes das fazendas em Porto Nacional – TO, que, reunidos, formam o 
GRUPO ECONÔMICO FAZENDAS ECOLÓGICAS, Sobrado Incorporações Ltda. e Produtores Rurais Cláudio Antônio Coser e 
Ana Lúcia Rudge Paes Barros Coser, conforme resumo do pedido da inicial e da decisão seguintes resumidos e transcritos. 
Cuida-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado por GRUPO ECONÔMICO Fazendas Ecológicas, Sobrado Incorporações 
Ltda. e Produtores Rurais Cláudio Antônio Coser e Ana Lúcia Rudge Paes Barros Coser, com qualificação jurídica nos autos, 
com ativo patrimonial de R$ 105.880.592,69 (cento e cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e 
sessenta e nove centavos), aforou o presente Pedido de Recuperação Judicial, sustentando, em síntese, que há 38 anos 
desenvolveu atividade pecuária e agrícola (soja e milho), concentrou suas atividades no Estado do Tocantins, adquirindo 
propriedades, tendo a crise econômica iniciada em 2007 e com efeitos até 2014, com a desaceleração da economia, quando 
afetou as atividades do Grupo Econômico por meio das restrições de crédito que impossibilitaram de arcar inclusive com os 
custos de produção, e, posteriormente, agravada pela quebra de safra por questões meteorológicas, o que infringiu a tomada de 
créditos com taxas muito elevadas para não paralisar a produção o que gerou ao período de crise, tendo que lançar mão do 
instituto da Recuperação Judicial. Aduz ainda que apresenta condição viável de recuperar, contando com grande patrimônio, 
todos essenciais a continuidade das atividades, carecendo de um período necessário para a sua reorganização estrutural, 
administrativa e financeira, bem como a entrada de receita com a continuidade da produção, dada a experiência acumulada ao 
longo dos anos, com objetivo de manutenção de sua função social, preservando a atividade empresarial lucrativa e saudável. A 
inicial foi instruída com os documentos necessários. Atribuiu valor à causa e requereu o diferimento do recolhimento das custas 
processuais para o final do processo. No evento 6 foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial e nomeada 
administradora judicial. A Recuperanda apresentou Plano de Recuperação Judicial no evento 43. A Administradora judicial 
enviou comunicado aos credores conforme comprovado no evento 78. O Edital de convocação expedido no evento 99 e 
publicado no evento 120. A primeira relação de credores, conforme requerido no art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicada no 
Diário da Justiça nº 4318, de 31/07/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, segundo demonstrado no evento 120, 
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assim como também publicado no placar do fórum, consoante evento 128. Houve ainda nova publicação da relação nominal de 
credores, nos termos do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, tanto no Diário da Justiça nº 4322, de 06/08/2018, do TJ TO, como 
veiculação no maior jornal de circulação do Estado do Tocantins, o Jornal do Tocantins do dia 04/08/2018, ambos presentes no 
evento 140. Manifestações de conflito de competências foram realizados para se definir a comarca competente para processar a 
recuperação judicial. Decisão do evento 204 prorrogou “stay period” por 180 dias ou até realização de Assembleia Geral de 
Credores. Habilitações, análises de divergências e classificação de créditos foram efetuadas pela Administradora Judicial no 
evento 189 e no evento 243. Foi apresentada a segunda relação de credores do Administrador Judicial, conforme requerido pelo 
art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, pela Administradora Judicial como verificado no evento 249, a qual foi retificada primeiro no 
evento 262 e posteriormente retificada novamente no evento 263. O juízo de Porto Nacional declinou a competência e remeteu 
para a Comarca de São Mateus/ES o processo em curso. O juízo de São Mateus/ES suscitou conflito de competência ao 
Superior Tribunal de Justiça, que por fim julgou a Comarca de Porto Nacional/TO como a competente para conduzir o processo 
de recuperação judicial em curso. No evento 463 a administradora judicial nomeada declina de sua função e solicita a nomeação 
de novo administrador judicial. 
No evento 542, estando os autos conclusos e com o relatório necessário o juízo universal decide: DECIDO (...) Inicialmente, 
importante destacar que este juízo foi declarado competente para o processamento e julgamento da presente ação, como 
também para dirimir sobre as questões de atos constritivos do patrimônio da recuperanda. Dessa forma, mantenho o disposto em 
decisão inicial proferida nos autos da Recuperação Judicial e mantenho, até decisão ulterior, os produtores rurais no polo da 
demanda, afastando, pois, os argumentos apresentados nos embargos de declaração dos eventos 135 e 137. Sendo assim, 
deverá a administradora judicial Dra. CARLA MAGNA FERRANTE CAMPOS ser intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar 
sua prestação de contas dos valores por ventura recebidos. Dessa forma conforme disposição do art. 52 da Lei especial promovo 
a substituição de administrador judicial e, em consequência, NOMEIO o ilustre advogado Dr. JONES SOLDERA CARNEIRO, 
brasileiro, inscrito na OAB/TO sob o nº. 4.856, com escritório profissional no endereço Quadra 103 norte, Av. NS 01, Lote 41/43, 
Sala 1, em Palmas - TO, que deve ser intimado para vir a este juízo prestar compromisso legal e assumir seu encargo, sob pena 
de substituição. Dessa forma, defiro o pedido para prorrogação da suspensão das ações e execuções por mais 180 (cento e 
oitenta) dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores. Antes de proferir qualquer decisão acerca do requerimento 
do evento 468, entendo viável a manifestação do Administrador Judicial, a fim de auxiliar o magistrado quanto a eventual 
essencialidade de bens. Este juízo recuperacional possui competência para controlar os atos constritivos contra o patrimônio dos 
recuperandos em relação aos créditos concursais; quanto aos créditos extraconcursais, a competência é limitada aos bens 
essenciais da empresa. DISPOSITIVO. Diante do exposto, a fim de prosseguir com a presente ação, determino: a) Intime-se a 
administradora judicial desconstituída, Dra CARLA MAGNA FERRANTE CAMPOS para, no prazo de 15 dias, apresentar sua 
prestação de contas dos valores por ventura recebidos, sob pena de incorrer nas penalidades legais; b) Defiro o pedido para 
prorrogação da suspensão das ações e execuções por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização da Assembleia Geral 
de Credores; c) Declaro que este juízo recuperacional possui competência para controlar os atos constritivos contra o patrimônio 
dos recuperandos em relação aos créditos concursais; quanto aos créditos extraconcursais, a competência é limitada aos bens 
essenciais da empresa; d) Cumpra-se a escrivania com a determinação contida no despacho proferido no evento 535; e) 
NOMEIO o ilustre advogado Dr. JONES SOLDERA CARNEIRO, brasileiro, inscrito na OAB/TO sob o nº. 4.856, com escritório 
profissional no endereço Quadra 103 norte, Av. NS 01, Lote 41/43, Sala 1, em Palmas - TO, que deve ser intimado para vir a 
este juízo prestar compromisso legal e assumir seu encargo, sob pena de substituição, devendo ser intimado, para que em 48 
(quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do art. 21, parágrafo 
único, da Lei 11.101/05, ficando autorizada a intimação via e-mail institucional; f) Intime-se o Administrador Judicial aqui 
nomeado para, após o compromisso legal e no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do requerimento apresentado pelos 
recuperandos no evento 468; g) Arbitro os honorários em 2% (dois por cento) do valor total do quadro de credores, a serem 
pagos em 30 (trinta) parcelas mensais vencidas todo dia 05 de cada mês, a partir da publicação desta decisão. Os pagamentos 
devem ser feitos diretamente na conta bancária do Administrador Judicial, cujos dados deverão ser informados aos autores; h) 
Ressalto que tal valor atende aos requisitos elencados pelo artigo 24 da Lei 11.101/2005 e não é causa de aviltamento ao 
profissional nomeado, tampouco, de oneração excessiva do grupo em recuperação; i) Deve o administrador judicial informar o 
juízo a situação da empresa em 15 dias, para fins do art. 22, II, “a” (primeira parte), da Lei n. 11.101/05, por meio de rela tório 
circunstanciado; j) Caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do processo e o cumprimento dos prazos pelas 
recuperandas; k) Quanto aos relatórios mensais, deverá o administrador judicial apresentá-los mensalmente, conforme lhe 
determina o artigo 22, II, “c”, da lei de Regência; l) Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, às devedoras a 
“apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus 
administradores”, sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao 
passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser, 
sempre, direcionados ao incidente já instaurado; m) O grupo em recuperação, deverá, ainda, apresentar as informações e 
documentos solicitados pela administração judicial por meio dos sistemas eletrônicos por ela fornecidos, bem como, franquear 
acesso à todas as suas propriedades sempre que solicitado; n) O prazo para habilitações ou divergências aos créditos 
relacionados (pelos devedores) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (LRF, art. 7º, § 1º); o) Expeça-
se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, onde, para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, o 
passivo fiscal, com advertência dos prazos dos art. 7º, § 1º da LRF; p) No mesmo prazo, deverá o grupo em recuperação enviar 
a lista de credores em formato editável (Excel) à Secretaria deste Juízo e ao Administrador Judicial nomeado, no prazo de 05 
dias, a fim de que se providencie a publicação do edital a que se refere o artigo 7º, § 1º da Lei de Regência; q) Eventuais 
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habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras (art. 7º, § 1º), que são dirigidas ao administrador 
judicial; r) O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53 da Lei n° 11.101/2005, 
sob pena de convolação da recuperação judicial em falência; s) Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o 
aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções; t) Intimem-se os recuperandos 
para manifestarem-se, em 05 dias, acerca dos embargos de declaração apresentados nos eventos 137, 188 e 242. Intimem-se, 
inclusive o Ministério Público. Cumpra-se. Porto Nacional – TO, 02/12/2021. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS – Juiz de 
Direito. 
Após a decisão anterior o grupo recuperando apresentou novo Plano de Recuperação Judicial no evento 597 e retificou a lista de 
credores da recuperanda no evento 603. No evento 621 o juiz competente prorrogou a suspensão das ações e execuções até a 
realização da Assembleia Geral de Credores, nomeou o ilustre advogado Dr. Tiago Fabiano de Souza Silva, brasileiro, OAB/GO 
34.025, como novo administrador judicial em substituição ao administrador anterior, e determinou que fossem cumpridas as 
determinações impostas no evento 542. 
Portanto, para se cumprir novamente todos os prazos legais e dar a devida publicidade ao processo de recuperação em curso, 
por meio deste edital, no mister de Administrador Judicial nomeado no processo em curso, após informar a todos sobre os 
principais atos processuais por meio deste edital, frisa-se que terão os credores apontados adiante o prazo de 15 (quinze) das, 
para apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados pelo grupo 
recuperando (Evento 603), conforme estabelecido no Artigo 7º, § 1º, da Lei de Recuperação de Empresas nº. 11.101 de 09 de 
fevereiro de 2005. Este edital também se presta aos fins do Art. 53, § Único da Lei 11.101/05 a fim de que credores, se assim 
desejarem, possam objetar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste edital, o Plano de Recuperação Judicial 
apresentado pelo grupo recuperando no Evento 597, nos termos do Art. 55, § Único da Lei 11.101/2005. As habilitações e 
divergências de créditos em meio eletrônico poderão ser encaminhadas ao e-mail contato@tiagofabianoadv.com e em meio 
físico devem ser protocolizadas no escritório do Administrador Judicial Dr. Tiago Fabiano de Souza Silva, sito à Rua T-4, Quadra 
141, Lote 04/05, 3º Andar, Sala 310, Buena Vista Office, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.230-035. 
Desta forma, segue a lista nominativa dos credores com o valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e a 
discriminação dos respectivos créditos, apresentada no processo pelo grupo econômico recuperando: 
  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO ECONÔMICO FAZENDAS ECOLÓGICAS, SOBRADO INCORPORAÇÕES LTDA. E 
PRODUTORES RURAIS CLÁUDIO ANTÔNIO COSER E ANA LÚCIA RUDGE PAES BARROS COSER 

Recuperação Judicial nº 0000744-75.2018.8.27.2737/TO 

      

1ª RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERANDA 

      

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS 

CREDOR DO GRUPO ECONÔMICO CPF/CNPJ  VALOR 

João Antonio Thomazelli 073.475.688-70  R$               26.721,99 

TOTAL DE CRÉDITOS TRABALHISTAS - Grupo Econômico  R$               26.721,99 

      

CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL 

CREDOR DO GRUPO ECONÔMICO CPF/CNPJ  VALOR 

Banco Safra S.A 02.896.264/0001-09  R$          1.098.914,86 

Produtécnica Norte Comércio Defensores Agrícolas LTDA 18.528.825/0001-49  R$             453.652,80 

Manancial Agronegócios 12.225.591/0001-84  R$          2.836.215,10 

Fertilizantes Tocantins S.A 05.571.228/0001-55  R$             847.802,59 

Banco da Amazônia S.A 04.902.979/0001-44  R$             998.804,15 

Banco do Brasil S.A 00.000.000/0001-91  R$          2.651.585,01 

Banco Safra S.A 58.160.789/0001-28  R$          3.480.000,00 

TOTAL DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL - Grupo Econômico  R$        12.366.974,51 

      

CLASSE III - CREDOR QUIROGRAFÁRIO 

CREDOR DO GRUPO ECONÔMICO CPF/CNPJ  VALOR 

Abner Cristian Barreto 11.192.108/0001-40  R$               16.076,00 

Adelino Abadio de Alcantara Paniago 37.612.793/0001-00  R$                 7.015,18 

Adelson Luiz Batistela 04.881.250/0001-39  R$               31.931,64 

Aildo Borges Cabral 07.553.094/0002-56  R$                 1.095,42 
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Alexandre Shenen 042.566.859-28  R$               64.996,10 

American Bank Fomento Mercantil 01.508.627/0001-10  R$          2.402.694,21 

Atri Locadora de Veiculos Ltda  09.234.503/0001-04  R$               72.902,34 

Auto Eletrica Martins Ltda 00.103.192/0001-61  R$                    995,50 

Auto Posto Bidu Rezende Ltda 10.993.611/0001-31  R$                 8.628,08 

Banco Paulista  61.820.817/0001-09  R$             181.669,37 

Banco Rendimento 68.900.810/0001-38  R$               20.000,00 

Banco Safra S.A 02.896.264/0001-09  R$               38.333,34 

Banco Sofisa 02.896.264/0001-09  R$             113.100,53 

Coop.Agricola Mista de Adamantina 43.001.981/0029-03  R$             645.125,50 

Campo Rações Ltda 05.621.758/0001-60  R$               48.800,00 

Cargil Agricola S.A 60.4987.706/0402-99  R$             315.500,00 

Comercial Sacconi Ltda 01.186.537/0001-50  R$                 5.291,99 

Coop. Plantadores Cana do Est. de São Paulo 54.366.547/0001-34  R$             461.516,53 

Creidison Dornela Barbacena 12.250.131/0001-06  R$               18.503,00 

Danilo Guimarães 19.685.563/0001-99  R$                 8.458,26 

Defagro Defensivos Agrícolas S.A 32.437.881/0006-03  R$                 4.605,55 

Dias e Moreira Ltda 02.766.178/0001-73  R$                 2.397,43 

Du Pont do Brasil S/A 61.064.929/0037-80  R$             281.995,51 

Edson Barroso Xavier 18.143.748/0001-09  R$               49.200,00 

Eliosvaldo Vila Nova Menezes 840.492.511-91  R$               10.994,00 

Elpidio Rodrigues Oliveira 628.477.401-04  R$          3.500.000,00 

Fernando da Silva Cabral 23.686.377/0001-41  R$                 2.091,67 

Fertilizantes Heringer 22.266.175/0037-99  R$          2.380.287,50 

G & R Comercio Produtos Agrupecuarios Ltda 07.581.592/0001-21  R$               82.371,10 

Hohl Maquinas Agricolas Ltda 01.608.488/0011-79  R$                 1.785,10 

Igor Arantes Freitas 924.372.731-15  R$                 8.500,00 

Ind.Com.Fertilizantes Rifertil Ltda 03.862.256/0001-04  R$          4.376.066,44 

Intelisense Radiocomunicação Ltda EPP 06.045.031/0001-45  R$                 2.920,00 

J.F. Aguiar 05.284.513/0001-95  R$               19.023,50 

José Alves Sobrinho 472.811.386-87  R$                 8.112,50 

José Antonio Thomazelli 073.475.688-70  R$             175.766,63 

José Ruy Villela 109.389.418-01  R$               60.000,00 

Laize Gomes Cabral 23.792.589/0001-03  R$                    590,00 

Limagrain Brasil S/A 12.770.927/0002-70  R$               85.015,56 

Lindsay America Sul Ltda 04.882.084/0001-95  R$             206.377,52 

Localiza Rent A Car S/A 16.670.085/0560-29  R$                 6.936,92 

Luiz Eduardo Marenza 564.020.828-72  R$             450.000,00 

Luzia Sonia Murça Andrade 04.249.461/0001-53  R$                 3.784,00 

Meridional Máquinas 07.675.585/0005-12  R$               23.867,48 

MS - Locação Máq. Constr. E Terrapl. Ltda ME 13.246.246/0001-60  R$               30.003,28 

Mundial Parafusos e Ferramentas Ltda 09.206.141/0001-30  R$                 2.351,05 

NBR Serviços Agricolas Ltda 20.502.713/0001-60  R$               82.471,34 

Nelci Mauro Formehl 630.588.201-00  R$               42.178,00 

Neurival Martins da Silva 123.859.201-49  R$               15.000,00 

Nortesul Comercial Agricola Ltda - ME 15.626.673/0001-29  R$             349.022,40 

Paraiso Com. Varejista Prod. Agropecuario Ltda 01.138.341/0001-90  R$                 3.222,75 

Pereira de Oliveira e Silva Ltda EPP 04.043.401/0001-80  R$               26.343,72 

Rafael Bruno Pereira Lima 309.153.138-47  R$             751.934,89 

R M Andrade e Cia Ltda 02.902.203/0001-07  R$                 4.139,50 

Rural Canarana Ltda 14.476.526/0001-57  R$          1.070.630,21 

Sadi Vani 319.090.271-20  R$               30.600,00 
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SIAP Agronegocios Ltda 07.561.436/0001-07  R$             800.000,00 

Soato & Stucchi Ltda 26.262.687/0001-27  R$               28.000,00 

TEEM Agronegocios Ltda 08.150.725/0001-78  R$             188.922,00 

Transmarrocos Transportes Ltda 11.555.767/0001-01  R$             188.366,00 

Uniggel Comercio de Máquinas Agricolas Ltda 15.727.764/0001-50  R$                 2.800,00 

Valorup 13.922.079/0001-50  R$               42.648,50 

Valtair Arantes Moraes 490.949.631-91  R$             785.025,06 

Washington Rosa Mesquita 633.932.551-34  R$             148.000,00 

Zanni Contabilidade S/C 01.077.319/0001-88  R$                 6.540,00 

AHL Distribuiodra S/A 04.469.502/0001-17  R$             551.771,65 

Banco do Brasil S/A 00.000.000/0001-91  R$          1.000.000,00 

Banco Industrial e Comercial 07.450.604/0001-89  R$             363.316,78 

Banco Itaú S/A 60.701.190/0001-04  R$             275.679,07 

Banco Santander (Brasil) S/A 90.400.888/0001-42  R$          4.601.731,55 

B4 Bioenergia e Locações Ltda 08.965.952/0002-32  R$          3.850.000,00 

Eco Securitizadora de Direitos 10.753.164/0001-43  R$          8.220.138,75 

IBAMA - Multa 03.659.166/0001-02  R$             280.189,56 

Meridional Maquinas Agricolas Ltda 07.675.585/0001-99  R$             443.624,51 

Procuradoria Federal Espirito Santo - Multa 05.489.410/0010-52  R$             295.682,16 

Banco Voiter S.A (Ex-Indusval) - Art. 43 LREF 61.024.352/0001-71  R$        33.476.899,50 

Evandro Luiz Coser (Art. 43) 416.958.287-04  R$          2.012.960,04 

Marcio Nassur Rosa e Marcelo N. Rosa (Art.43) 266.807.968-30  R$        17.270.627,10 

TOTAL DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - Grupo Econômico  R$        93.446.140,77 

      

RESUMO TOTAL DOS CRÉDITOS - Grupo Econômico   

Credores Trabalhistas    R$               26.721,99 

Credores com Garantia Real    R$        12.366.974,51 

Credores Quirografários    R$        93.446.140,77 

Credores ME-EPP    R$                            -   

VALORES TOTAIS DE CRÉDITOS CONCURSAIS - Grupo Econômico  R$      105.839.837,27 

* Cotação dólar comercial (compra) na data do pedido de recuperação judicial (05/02/2018): R$ 3,2349. 

      

RESUMO TOTAL DOS DÉBITOS FISCAIS/TRIB. - G. Econômico  VALORES 

Entes Federativos Municipais (Paraúna/GO, Serra/ES)  R$             365.029,39 

Entes Federativos Estaduais (GO, TO)    R$             485.917,68 

União Federal    R$          3.202.352,35 

TOTAIS GERAIS DOS DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS  R$          4.053.299,42 

  
TOTAL GERAL: R$ 105.839.837,27 (cento e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e 
sete centavos). 
E para que chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será 
publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do Fórum. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - 
Estado do Tocantins, na data desta publicação no veículo oficial. Eu, Escrivão Judicial, digitei e subscrevi. Dr. Elias Rodrigues 
dos Santos - Juiz de Direito. 
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2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00130795820208272737 
Ação: AÇÃO PENAL          
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: CÉLIO DOUGLAS GOMES DA SILVA  
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal nº 00130795820208272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) CÉLIO DOUGLAS GOMES DA SILVA, brasileiro, 
ajudante de serviços gerais, solteiro, nascido aos 02/05/1993, na cidade de Fátima/TO, filho de Maria Gomes da Silva, RG 
798.743 SSP/TO, CPF 062.279.801-45, residente na Av. Uberlândia, n. 154, centro, Fátima/TO,que fica(m) CITADO(S) para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir 
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00130795820208272737,que a Justiça Pública, 
como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 129, § 9° e 147, 
ambos do Código Penal Brasileiro.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será 
nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, 
a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 01 de setembro de 2022. Eu 
Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00021750820228272737 
Ação: AÇÃO PENAL          
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: WEFSTALYA SANTOS FURTADO VIEIRA 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00021750820228272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) WEFSTALYA SANTOS FURTADO VIEIRA, brasileira, 
natural de Porto Nacional/TO, nascida aos 13/10/1979, CPF nº 033.408.151-35, filha de Damiana Furtado Vieira Santos e 
Josué Pereira dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar 
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar 
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00021750820228272737,que a Justiça Pública, como autora, 
move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 302, § 1º, inciso I, do 
CTB.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como 
não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se 
ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 01 de setembro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei 
e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2006/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 23 de agosto de 2022 
Dr. ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional , 
no uso das atribuições legais e competência definidas em lei; 
Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, no uso das atribuições 
legais e competência definidas em lei; 
CONSIDERANDO o número excessivo de bens e coisas que foram apreendidas e estão guardadas no depósito da 1ª Vara 
Criminal desta Comarca; 
CONSIDERANDO que muitos desses bens e coisas não possuem atualmente nenhum valor econômico e estão completamente 
deteriorados; 
CONSIDERANDO que muitos desses bens e coisas não possuem etiquetas ou outros sinais identificadores que permitam 
relacioná-los com processo ou inquérito que tramita ou tramitou perante o juízo da 1ª Vara Criminal; 
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CONSIDERANDO que muitos desses bens e coisas, embora tenham ligação a um processo criminal, este processo já foi 
julgado, a decisão transitou em julgado e não houve requerimento de restituição no prazo de noventa dias; 
CONSIDERANDO a impossibilidade de, em alguns casos, se fazer relação bem/processo pelo decurso de tempo que já se 
encontram depositados e pelo fato de muitos processos já terem sido arquivados, inclusive, sem a correta destinação dos bens 
ou coisas apreendidas na época dos fatos; 
CONSIDERANDO a ausência de local apropriado e seguro para o depósito dessas coisas e bens e a execução de reforma no 
prédio desta Comarca; 
CONSIDERANDO que esses bens e coisas não têm interesse para a justiça justamente porque não tem como se identificar o 
procedimento ao qual estão vinculados ou porque não têm valor econômico e, por isso, caso seja determinada alguma 
providência, ficarão eternamente depositados; 
CONSIDERANDO que a ausência de valor econômico ou o estado de deterioração em que se encontram os bens e as coisas 
contribuem para o não interesse das partes em que requereram sua devolução; 
CONSIDERANDO que nenhum bem apreendido está sob a regência da Lei nº 11.343/2006. 
DETERMINAM: 
Art. 1°. Ficam designados os servidores ROSANGELA ALVES DE MORAES, Escrivã Judicial, matrícula funcional n° 
142170, IRANIR TAVARES CERQUEIRA PIRES, Servidora Cedida, matrícula funcional n° 352519 e RENATO SOUSA 
MARTINS, Secretário do Juízo, matrícula funcional n° 54116 para promoverem o inventário e demais providências pertinentes, 
de todos os bens e coisas apreendidas em depósito. 
§ 1º Os bens e coisas apreendidas serão classificados em três categorias, a saber: 
I – Bens de alto valor econômico; 
II – Bens de baixo valor econômico; 
III – Coisas inservíveis ou deterioradas. 
§ 2º Entende-se de alto valor econômico o bem avaliado acima de um salário mínimo, e de baixo valor econômico o bem 
avaliado em até um salário mínimo. 
§ 3º A coisa inservível ou deteriorada é aquela que não possui valor econômico e/ou não se presta mais ao uso a que se destina. 
§ 4º Será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para que os servidores designados elaborem o inventário a que se refere o 
caput deste artigo. 
Art. 2º. Após a lavratura do inventário, os bens e coisas apreendidas serão avaliados por Oficial de Justiça avaliador, o qual fará 
o respectivo auto de avaliação fundamentando sua conclusão, a ser designado pela Diretoria do Foro. 
§ 1º O auto de avaliação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias da designação do Oficial de Justiça pela Diretoria do Foro. 
§ 2º Não precisam ser avaliados bens que não estejam etiquetados e que por sua vinculação a determinado procedimento que 
tramita neste juízo seja de impossível ou de difícil elucidação, da mesma forma, não serão avaliados bens objetos de apreensão 
por serem produtos de crimes contra a propriedade imaterial tais como CDs e DVDs popularmente conhecidos como “piratas” 
(artigos 184 a 186, do Código Penal), pedaços de madeira (cabo de vassoura, pedaço de caibro e de vigota), e seringas ou 
materiais hospitalares apreendidos, objetos inservíveis ou que não podem receber destinação. 
§ 3º Somente serão avaliados bens cujo valor econômico seja superior a um salário mínimo vigente, ou seja, R$ 1.212,00 (mil 
duzentos e doze reais). 
Art. 3º. Concluído o inventário mencionado no Art. 1º, que será instituído com o respectivo auto de avaliação, o representante do 
Ministério Público será instado a se manifestar requerendo as providências cabíveis no prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 4º. Os bens avaliados como sendo de alto valor permanecerão em depósito aguardando deliberação futura individualizada. 
Art. 5º. O inventário contendo a relação de bens apreendidos de baixo valor econômico e os inservíveis/deteriorados será 
veiculado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), advertindo-se a todos que o virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio 
da publicação ficarão intimadas as vítimas e/ou eventuais interessados a proceder, dentro do prazo de 10 (dez) dias, ao pedido 
de restituição dos objetos apreendidos e indicados na relação. 
Parágrafo único. Na mesma publicação, deverão os interessados ser cientificados de que, não efetuados os requerimentos em 
tempo oportuno, ou sendo estes indeferidos, serão adotadas as providências de destinação previstas na presente portaria. 
Art. 6º. No prazo previsto no edital, os bens de baixo valor serão restituídos aos seus proprietários mediante a comprovação 
idônea. 
§ 1º Caso os proprietários não se manifestem no prazo concedido, ou se o pedido de restituição restar indeferido, os bens de 
baixo valor serão doados às instituições com projetos sociais cadastrados junto ao TJTO. 
§ 2º Também serão doados os bens de baixo valor que não encontraram correspondência com nenhum processo que tramite 
neste juízo. 
Art. 7º. A entrega dos objetos/bens, acima descritos, será precedida da elaboração de termo de doação, preenchido pela senhora 
escrivã ou escrevente designada, em 03 (três) vias, devendo uma delas ser juntada nos autos e arquivada a cópia física em 
cartório, outra será encaminhada à Diretoria do Foro e a última encaminhada à instituição com projeto social beneficiada. 
Parágrafo único. Extratos resumidos dos termos de doação também serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), 
contendo os dados relativos ao número do documento, número do procedimento administrativo, doador, donatário objeto e data 
de assinatura, com posterior juntada da publicação no respectivo SEI. 
Art. 8º. Não se considera bem ou coisa restituível ou apto à doação qualquer espécie de arma, isto é, instrumento destinado ao 
ataque ou defesa (sentido técnico), ou qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo 
diverso daquele para o qual foi produzido, como por exemplo, uma faca, um machado, uma pedra, etc. (sentido vulgar). 
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Parágrafo único. Excepciona-se a regra prevista no caput em relação a objetos pérfuro-cortantes apreendidos que possam ser 
utilizados para a manutenção de instalações de entidades públicas, tais como facões, enxadas e ferramentas. É necessário, para 
tanto, o reconhecimento da inequívoca capacidade do órgão em manejar com segurança o referido instrumental. 
Art. 9º. As coisas inservíveis e/ou deterioradas (sem valor econômico) serão destruídas da seguinte forma: 
I - Mediante reciclagem, se tratando de materiais que possam ser objeto de reciclagem, tais como: latas, papéis em geral, vidros, 
ferros, plásticos, alumínios, equipamentos eletrônicos inservíveis, dentro outros, dos quais serão doados à Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis de Porto Nacional TO, sendo o processo de inutilização supervisionado por Oficial de 
Justiça/Servidor designado pela Diretoria do Foro. 
II - Quando não possibilitado a reciclagem, serão destinadas a local próprio ou aterro sanitário de Porto Nacional, sendo neste 
caso, supervisionado por Oficial de Justiça/Servidor designado pela Diretoria do Foro, mediante apoio requisitado à Secretaria de 
Meio Ambiente de Porto Nacional para devido acompanhamento. 
Parágrafo único. Após executada a destruição, o Oficial de Justiça designado lavrará o respectivo auto e o encaminhará ao juízo 
para juntada no procedimento. 
Art. 10. Ultimados os procedimentos de doação/destruição especificados acima, o procedimento administrativo será 
encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça para ciência e aprovação. 
Art. 11. Promova-se a devida publicação no átrio do Fórum desta Comarca por 30 (trinta) dias. 
Art. 12. Publique-se por duas vezes, no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalo de 10 (dez) dias entre as publicações. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 
Juiz de Direito 

Titular da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional 
  

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional 
 
Portaria Nº 2080/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2022 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o teor disposto pela PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 50/2022, de 18 de janeiro de 2022, DJe nº 5111, 
Publicado em 18/01/2022, designando a servidora BERNADETE ANTONIO DE CARVALHO, matrícula nº 356382, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora DANIELA FONSECA CAVALCANTE FRANÇA, matrícula nº 352582, ocupante do 
cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL da Vara de  Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional TO 
no período de 01/01/2022 a 31/12/2022; 
CONSIDERANDO o disposto pelo SEI 22.0.000026116-9, o qual a chefia imediata indica a Servidora MARIANA VALENTE 
RIBEIRO, matrícula n° 353359 para o exercício do cargo de ESCRIVÃ EM SUBSTITUIÇÃO da unidade, a partir do dia 
23/08/2022; 
CONSIDERANDO a impossibilidade de operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP), conforme registra-se pelo chamado 28719. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora BERNADETE ANTONIO DE CARVALHO, matrícula nº 356382, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir a servidora DANIELA FONSECA CAVALCANTE FRANÇA, matrícula nº 352582, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional TO no período de 
01/01/2022 a 22/08/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição. 
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 50/2022, de 18 de janeiro de 2022. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional TO 
 
Portaria Nº 2081/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2022 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o teor disposto pela Portaria Nº 2080/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2022; 
CONSIDERANDO a impossibilidade de operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP), conforme registra-se pelo chamado 28719. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora MARIANA VALENTE RIBEIRO, matrícula n° 353359, para, sem prejuízo de suas funções, substituir 
a servidora DANIELA FONSECA CAVALCANTE FRANÇA, matrícula nº 352582, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃ 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5262 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2022 47 

 

 
 

JUDICIAL, da Vara Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional TO no período compreendido de 
23/08/2022 a 31/12/2022 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. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional TO 
 
Portaria Nº 2086/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2022 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o teor disposto pelo Ofício nº 6529 / 2022 - PRESIDÊNCIA/NUPEMEC/CEJUSC P NACIONAL, anexado ao 
SEI 22.0.000026991-7; 
CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidor para responder pelo CEJUSC desta Comarca, durante os 
afastamentos legais da servidora SILVÂNIA GONÇALVES DE CARVALHO, tendo em vista ser a única servidora lotada na 
unidade; 
CONSIDERANDO a indicação do servidor LEANDRO PEREIRA RODRIGUES, Auxiliar Judiciário/ Conciliador, matrícula n° 
352492, lotado no Juizado Especial Cível e Criminal, para substituir a servidora SILVÂNIA GONÇALVES DE CARVALHO no 
CEJUSC desta Comarca durante seus afastamentos legais. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor LEANDRO PEREIRA RODRIGUES, Auxiliar Judiciário/Conciliador, matrícula n° 352492, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora SILVÂNIA GONÇALVES DE CARVALHO, matrícula nº 139251, Técnica 
Judiciária/Conciliadora, no CEJUSC desta Comarca de Porto Nacional TO, durante períodos de afastamentos legais desta 
servidora. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional TO 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0005297-25.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: DIANA CELIX VIEIRA DOS SANTOS 
RÉU: MARIA DALVA FERREIRA DE SOUSA 
EDITAL Nº 6118193 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou 
dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de MARIA DALVA FERREIRA DE SOUSA, 
brasileira, aposentada, portadora do Registro Geral nº 1.433.086, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF nº 
00560885156, residente e domiciliado(a) na Rua da Tobasa, 1135 - Setor Dergo - 77900000 - Tocantinópolis, TO (Residencial), 
por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido nomeada CURADOR(A) a 
Sr(a) DIANA CELIX VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº 007.260.171-08, RG nº 769.749-SSP-TO, 
residente e domiciliado(a) no  mesmo da interditanda acima informado, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização 
judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita:  (...)." Diante do exposto, e em consonância com o parecer 
ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. DECRETO a interdição de MARIA DALVA FERREIRA DE SOUSA, por incapacidade civil 
relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curador(a) o(a) Sra. DIANA CELIX VIEIRA DOS 
SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de 
promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, 
inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na 
imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e 
da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência 
judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. Intimem-se. Cumpra-se. 
Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES 
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VIEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, 
de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5909520v2 e do código CRC fdd5dd35 ". E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Tocantinópolis-TO, aos 11 de agosto de 2022. Eu,   GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Servidor de Secretaria, que o digitei. 
Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6118193v3 e do código CRC 3321c997. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº : 0026272-04.2019.8.27.2729/ TO 
AUTOR: FLORENCIA MARIA SOUSA OLIVEIRA EIRELI 
RÉU: NAIRA RIBEIRO BORGES 
EDITAL Nº 6286432 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Dra EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juiza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas 
atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0026272-04.2019.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
FLORENCIA MARIA SOUSA OLIVEIRA EIRELI, em desfavor de NAIRA RIBEIRO BORGES, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO da parte Executada NAIRA RIBEIRO BORGES, CPF: 013.015.151-32, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E 
COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser 
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de e R$ 6.267,28 
(seis mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos),. Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será 
nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 59. 
 
  

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 
MONITÓRIA Nº 0006740-49.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO 
RÉU: RENAN MARCELO BEZERRA DE LIMA 
EDITAL Nº 5371430 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Autos virtuais nº Processo nº: 00067404920218272737 – chave: 154913299621 . 
Ação: MONITÓRIA 
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO 
SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO. 
Requerida: RENAM MARCELO BEZERRA DE LIMA. 
Por este meio CITE-SE a parte requerida RENAN MARCELO BEZERRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, diretor geral de empresas 
e organizações, devidamente inscrito no CPF de n° 053.388.699- 69, endereço eletrônico 
damascenotranportelogistica@gmail.com, telefone 63 999051781, 63 991039453 e 61 996686399, Atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação e querendo, no prazo de 15(quinze) dias úteis, pagar o débito bem 
como honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 5%(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ou, no mesmo 
prazo, querendo, oferecer embargos monitórios. Ficam cientificados os requeridos de que o cumprimento da obrigação no prazo 
assinalado acarreta a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (art. 701, §2º do CPC)., Tudo conforme : 
Petição Inicial – EVENTO 1, Despacho/Decisão -EVENTO 9 e 36. Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave 
de segurança do processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / 
consulta pública / rito ordinário. para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na 
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forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins. Onze dias do mês de maio 
de 2022 (11/05/2022). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma 
cópia do presente edital no átrio do fórum. Eu – Porteira dos Auditórios. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 
5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5371430v2 e do código CRC d6212acb. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
Data e Hora: 11/5/2022, às 16:9:41 
  

PALMAS 
5ª Vara Cível 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0042882-47.2019.8.27.2729/TO 
REQUERENTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL EIRELI 
REQUERIDO: ROBERTO ANTONIO BARBOSA 
REQUERIDO: YDL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 
EDITAL Nº 6282746 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. JORDAN JARDIM, Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, 
etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0042882-47.2019.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por Valor Fomento Mercantil 
Eireli, em desfavor de ROBERTO ANTONIO BARBOSA e YDL COMERCIO DE ROUPAS LTDA, e que por este meio, procede a 
INTIMAÇÃO dos referidos Executados, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente 
ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 53.305,04 (Cinquenta 
e três mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o 
disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos 
do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e 
demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 96. 
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 0042882-47.2019.8.27.2729 628746 .V4 :: 6282746 - eproc - :: 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao... 
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 281202949519 para acesso integral. 
Eu, Raimunda Pinto de Sousa, 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, 30 de agosto dc 2022. 
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 6282746v4 e do código CRC 
abd7c46e. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 30/8/2022, às 17:50:58 

PALMAS 
  6ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0039439-59.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: CALÇADOS BEIRA RIO S/A 
RÉU: TATIANA LIMA DE BARROS SOUZA 
RÉU: EVELYNE GERMANO DE CARVALHO SILVA 
RÉU: EDVALDO RAIMUNDO DA SILVA 
RÉU: COMERCIAL DE CALÇADOS TOCANTINENSE LTDA 
RÉU: ALEX FREIRE DE SOUZA 
EDITAL Nº 1294612 
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A Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Meritíssima Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 6ª Vara Cível tramita a 
Ação de Execução de Título Executivo nº 0039439-59.2017.8.27.2729, proposta por CALÇADOS BEIRA RIO S/A em desfavor de 
TATIANA LIMA DE BARROS SOUZA, EVELYNE GERMANO DE CARVALHO SILVA, EDVALDO RAIMUNDO DA SILVA, 
COMERCIAL DE CALÇADOS TOCANTINENSE LTDA e ALEX FREIRE DE SOUZA. FINALIDADE: CITAR a parte requerida 
EVELYNE GERMANO DE CARVALHO SILVA,EDVALDO RAIMUNDO DA SILVA, COMERCIAL DE CALÇADOS 
TOCANTINENSE LTDA e ALEX FREIRE DE SOUZA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento 
da presente ação e, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetuem o pagamento da dívida sob pena de penhora de tantos bens 
quantos bastem para garantia da execução ou, para, no prazo de 15 (quinze) dias, possam opor-se à execução por meio de 
embargos (art. 914, do Código de Processo Civil /2015), independentemente de penhora, depósito ou caução. Não havendo 
manifestação dos Requeridos no prazo legal, será nomeado Curador Especial. Para que não se possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital com o prazo de 20 (vinte) dias, que será afixado no placard do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 09 de SETEMBRO de 2020. Eu, DAVI 
RODRIGUES HENRIQUES DE ARAÚJO, Estagiário(a), lotado na 6ª Vara Cível, que digitei. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, 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 
1294612v5 e do código CRC 5651f940. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 9/9/2020, às 16:48:10 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, 01 de Setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000026595-4, resolve lotar o servidor THEODOMIRO PEREIRA 
CHAVES, matrícula n. 353958, na 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, a partir de 25 de agosto de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Apostila, 01 de Setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000026753-1, resolve lotar a servidora KAROLINNE RUSKE, 
matrícula funcional nº 354651, na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, a partir de 25 de agosto de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 22.0.000025219-4 

INTERESSADO Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins 

ASSUNTO   

Decisão Nº 5150, de 31 de Agosto de 2022 
Trata-se de Projeto Básico oriundo da ASPLAN/CGJUS visando a contratação do Grupo Tambores do Tocantins para uma 
apresentação cultural na Abertura do 2ª Encontro de Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes do Estado do Tocantins e a 
Corregedoria-Geral da Justiça - ENCOPE, dia 1º de setembro de 2022, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, com tema Central: "Justiça e Cidadania: um diálogo possível", em consonância com o Manual de Gestão de Memória 
do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer nº 1686/2022 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral 
(evento 4534387), e, existindo disponibilidade orçamentária (evento 4520818), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do 63587/2022 (evento nº 4542068), nos 
termos do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, visando à contratação direta da empresa MARCIO BELLO DOS SANTOS, CNPJ 
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13.241.216/0001-90 (Grupo Tambores do Brasil), pelo valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme proposta no 
evento 4512573. oportunidade na qual AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho respectiva. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
2. DCC para providências pertinentes; e 
3. ASPLAN para ciência e acompanhamento do feito. 
Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000024801-4 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de empresa - Centro de Atendimento e Recursos Humanos Ltda 
 

 

   Decisão Nº 5123, de 31 de Agosto de 2022 
Trata-se de Projeto Básico 209 (4502364) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a 
contratação da empresa Centro de Atendimento e Recursos Humanos Ltda, para, por intermédio do professor Ricardo Luiz 
Paes de Sá e da professora Maria Carmen Tatagiba Sily, ministrar o curso Aposentadoria, saúde e qualidade de 
vida, do Programa de Preparação para Aposentadoria – 2022 à servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense, no dia 13.09.2022, na modalidade presencial, nos moldes do Projeto Básico 209 (4502364). 
A contratação pretendida está prevista no subitem 10.4.8 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2, 
evento 4427818. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos no Parecer 1702 ASJUADMDG (4538239) e comprovada a disponibilidade 
orçamentária (evento 4531054 e 4531435), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pelo Senhor Diretor-Geral na Decisão 5122 
(4540261), com vistas a contratação direta da empresa CENTRO DE ATENDIMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA, 
inscrita sob o CNPJ nº 30.419.378/0001-95, para, por intermédio do professor Ricardo Luiz Paes de Sá e 
da professora Maria Carmen Tatagiba Sily, ministrar o curso Aposentadoria, saúde e qualidade de vida, do Programa de 
Preparação para Aposentadoria – 2022, à servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense, no 
dia 13.09.2022, na modalidade presencial, pelo valor de R$ 13.539,00 (treze mil, quinhentos e trinta e nove reais), por 10 
horas-aula, conforme Proposta de Preços (4502363) e Projeto Básico 209 (4502364). 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
   Portaria Nº 2030, de 24 de agosto de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de termos de adesão celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e demais órgãos e/ou entidades; 
CONSIDERANDO, ainda, o Termo de Adesão ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, constante do Processo Administrativo 
22.0.000011578-2, celebrado por este Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Juiz de Direito e Coordenador da CIJ, Dr. Adriano Gomes de Melo Oliveira, matrícula nº 127359, como gestor do 
Termo de Adesão ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as 
obrigações mútuas previstas no instrumento de cooperação técnica, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do ajuste, o gestor notificará a o(s) partícipe(s) para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 2109, de 01 de setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 12, § 1º, V, do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO o contido nos autos nº 22.0.000024388-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Lauro Augusto Moreira Maia para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliar no Conselho da Justiça Militar, nos dias 01 e 02 de setembro de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000031025-2 

INTERESSADO DIADM, DPATR 

ASSUNTO Móveis - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 84, de 01 de Setembro de 2022 
Trata-se de procedimento licitatório que tem como objetivo registrar preços para futura aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e 
armários), em atendimento as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 4543419), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4545094), ao mesmo tempo 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 12/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, em relação ao Item 2, adjudicado à empresa 
LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, pelo valor total de R$ 45.192,20 (quarenta e cinco mil cento e 
noventa e dois reais e vinte centavos), consoante Ata Complementar, Termo de Adjudicação e Resultado por Fornecedor 
(eventos 4540237, 4540240 e 4540247), para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação do presente Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/DPATR para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 2084/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 31 de agosto de 2022 
Institui e designa membros para compor a Comissão de estudos para Elaboração de plano de soluções dos problemas 
ocasionados pelo decidido na Ação Discriminatória 335/82 e Decisão do CNJ (2234955) que restabelece as matrículas oriundas 
do Loteamento Tiúba em detrimento das matrículas adstritas ao Loteamento Coqueirinho, 2ª Etapa, razão pela qual têm causado 
diversas situações jurídicas e técnicas para o Estado do Tocantins e os legitimados das matrículas pertencentes aos referidos 
loteamentos. 
  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a última inspeção ordinária da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) no Poder Judiciário do Tocantins, em 
que o Desembargador Marcelo Martins Berthe solicitou à CGJUS a elaboração de estratégias para solução de problemas 
ocasionados pelo decidido na Ação Discriminatória 335/82 e Decisão do CNJ (2234955). 
CONSIDERANDO a necessidade de solução de diversas situações jurídicas e técnicas para o Estado do Tocantins e os 
legitimados das matrículas pertencentes aos referidos loteamentos, decorrentes do restabelecimento das matrículas oriundas do 
Loteamento Tiúba em detrimento das matrículas adstritas ao Loteamento Coqueirinho, 2ª Etapa. 
CONSIDERANDO as providências adotadas no SEI nº 22.0.000023943-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Instituir a Comissão de estudos com a finalidade de promover à elaboração e desenvolvimento de plano de 
enfrentamento da problemática referente às matrículas oriundas do Loteamento Tiúba, em detrimento das matrículas adstritas ao 
Loteamento Coqueirinho, 2ª Etapa, na cidade de Palmas -TO. 
Art. 2º Ficam designados para compor a Comissão de estudos os seguintes membros: 
I – Océlio Nobre da Silva – Juiz Coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária - NUPREF; 
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II - Roniclay Alves Morais – Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça - 2JACGJUS; 
III- Wagner José dos Santos – Coordenador dos Serviços Extrajudiciais da Corregedoria-Geral da Justiça - CSEX; 
IV- Ana Carina Mendes Santos – Assessora de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas da Corregedoria-Geral da Justiça - 
ASPLAN; 
V- Fernanda de Sousa Nogueira - Servidora do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária- NUPREF. 
VI- Lívia Angélica Siqueira – Representante do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas; 
VII- Robson Moura Figueiredo – Presidente do Instituto de Terras do Tocantins - INTERTINS; 
VIII- Onercy Neto Aires – Diretor Jurídico do INTERTINS; 
IX- Renatto Pereira Mota – Assessor Jurídico do INTERTINS; 
X- Gleicione Batista de Oliveira – Assessor Técnico do INTERTINS; 
XI- Edivan Fonseca Milhomem – Assessor Técnico do INTERTINS; 
XII- Aldenor Fonseca Milhomens Neto -  Assessor Técnico do INTERTINS; 
XIII- José Rodrigues de Carvalho Filho - Diretor Técnico Operacional da Tocantins Parcerias. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2085/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 31 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000005765-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para Recebimento provisório e definitivo da conclusão da obra de reforma da Comarca de Novo Acordo. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Luciano Moura - Matrícula 352750, Engenheiro Civil; 
II - Juarez Lopes Marinho - Matrícula 353163, Arquiteto e Urbanista; 
III - Edward Afonso Kneipp - Matrícula 352793, Engenheiro Eletricista; 
IV - Raimundo Nonato da Rocha Pereira - Matrícula 240759, DTINF; 
V - Henrique de Almeida e Silva Amaral - Matrícula 352880, DF Novo Acordo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2668/2022, de 01 de setembro 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 2022/124402 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Nely Alves da Cruz, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 28753, o 
valor de R$ 1.945,24, 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$ 184,41, por seu deslocamento de 
Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de 20/09/2022 a 24/09/2022, com a finalidade de presidir juri popular de acordo 
com a portaria ASPRE nº 1605, nos termos do SEI 22.0.0000131117.  

Art. 2º Conceder à servidora Alzenira Queiroz dos Santos Veras, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 84643, o valor de 
R$ 1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no 
período de 20/09/2022 a 24/09/2022, com a finalidade de presidir juri popular de acordo com a portaria ASPRE nº 1605, nos 
termos do SEI 22.0.0000131117.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2669/2022, de 01 de setembro 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 2022/124399 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Nely Alves da Cruz, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 28753, o 
valor de R$ 1.485,26, relativo ao pagamento de 3,5 (três 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$ 184,41, por seu deslocamento de 
Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022, com a finalidade de presidir juri popular de acordo 
com a portaria 1605 - PRESIDENCIA/ASPRE.  

Art. 2º Conceder à servidora Alzenira Queiroz dos Santos Veras, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 84643, o valor de 
R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de 
12/09/2022 a 15/09/2022, com a finalidade de presidir juri popular de acordo com a portaria 1605 - PRESIDENCIA/ASPRE.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2670/2022, de 01 de setembro 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 2022/124519 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 305,44, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 02/09/2022, 
com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais com os representantes das redes sociais 
Facebook, Instagram, Whatsapp e Tik Tok, no dia 01/09/2022, das 08hs às 12h20min, no auditório deste Tribunal, conforme SEI 
22.0.000024758-1, Evento 4539577.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2671/2022, de 01 de setembro 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 2022/124362 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Keyla Suely Silva da Silva, JUZ2 - JUIZA DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352454, o valor de R$ 1.549,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 631,68, por seu 
deslocamento de Araguacu-TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de participar do 2º 
ENCONTRO DE JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS (ENCOPE), que será realizado em 1º e 2 de setembro de 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2672/2022, de 01 de setembro 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 2022/124342 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Wellington Magalhães, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352084, o valor de R$ 1.662,38, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
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3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 284,26, por seu deslocamento 
de Cristalandia-TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Para participação do 2º 
Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, 
bem como para participação no Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais, SEI 22.0.000026948-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Everton Moura Mainardes, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352990, o valor de R$ 
1.056,12, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Palmas-TO, no período de 
31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Para participação do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e 
a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, bem como para participação no Workshop Investigação 
Criminal e Plataformas Digitais, SEI 22.0.000026948-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2673/2022, de 01 de setembro 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 2022/124619 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eliseth Augusto Salgado, Matrícula 990397, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0044682-
81.2017.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2674/2022, de 01 de setembro 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 2022/124580 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzia Tavares Fagundes, Matrícula 990368, o valor de R$ 306,65, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2022/122908, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
5000003-41.2022.827.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2675/2022, de 01 de setembro 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 2022/124554 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Dayanne Rocha da Costa, Matrícula 990070, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 08/09/2022 a 08/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000559-25.2022.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2676/2022, de 01 de setembro 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 2022/124553 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Halana Leobas Galvão Antunes, Matrícula 363732, o valor de R$ 459,98, 

relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Ponte Alta do 
Tocantins-TO para Pindorama do Tocantins-TO, no período de 05/09/2022 a 06/09/2022, com a finalidade de realizar estudo 
pedagógico, determinado no processo: 00002406720218272736.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2677/2022, de 01 de setembro 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 2022/124555 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sara Macedo Guedes, Matrícula 362532, 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 Parana-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
00007973220228272732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2678/2022, de 01 de setembro 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 2022/124557 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adevanilde da Silva Rodrigues, Matrícula 362236, 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 Pequizeiro-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 10/09/2022 a 10/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001290-63.2022.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2679/2022, de 01 de setembro 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 2022/124552 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, 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 Itaguatins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 09/09/2022 a 09/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00005884520228272738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2680/2022, de 01 de setembro 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 2022/124551 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Monte do Carmo-TO, no período de 03/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0007721442022827273.  

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 2681/2022, de 01 de setembro 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 2022/124565 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Emanuella Lopes da Silva, Matrícula 356320, o valor de R$ 766,63, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguatins-TO para 
Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de para participar da reunião dia 01/09 às 19:00 com 
encerramento para às 21:30.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2682/2022, de 01 de setembro 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 2022/124616 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Ulysses Barbosa Lopes Lima, Matrícula 361456, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 
01/09/2022, com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais (SEI 22.0.000024758-1).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2683/2022, de 01 de setembro 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 2022/124561 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wany Teixeira Lima, Matrícula 356021, 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 Tocantinia-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 02/09/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00022309420198272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2684/2022, de 01 de setembro 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 2022/124404 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, 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 Colmeia-TO para Filadelfia-TO, no período de 
31/08/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de fazer vistoria técnica nas construções e reformas dos fóruns das comarcas de 
destino, conforme SEIs n º. 21.0.000005005-6/21.0.000006557-6/21.0.000006551-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2685/2022, de 01 de setembro 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 2022/124613 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Diego Cristiano Inácio de Sá Silva, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 352622, o valor 

de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período 
de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais, conforme 
processo SEI 22.0.000026948-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Fernando Maia Fonseca, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 257146, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 
31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais, conforme 
processo SEI 22.0.000026948-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Joao Paulo Rodrigues Carmo, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
354251, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, 
no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais, 
conforme processo SEI 22.0.000026948-8.  

Art. 4º Conceder à servidora Raimunda Valnisa Pereira dos Santos, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 199815, o 
valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período 
de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais, conforme 
processo SEI 22.0.000026948-8.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2686/2022, de 01 de setembro 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 2022/124526 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de conduzir Diretores para participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de 
Novo Acordo, conforme SEI n° 21.0.000005480-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2687/2022, de 01 de setembro 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 2022/124387 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Nadia Maria Corrente Mota, Chefe de Serviço, Matrícula 301864, o valor de R$ 229,38, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/123313, no período de 
30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de O período anterior não foi o suficiente para a finalização dos trabalhos.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2688/2022, de 01 de setembro 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 2022/124332 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à servidora Renata Alves dos Santos, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352954, o valor de R$ 
841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três 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 Arraias-TO para Palmas-TO, no período de 
31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar 
sobre isso", a realizar-se, presencialmente, nos dias 1º e 02 de setembro do corrente ano.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2689/2022, de 01 de setembro 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 2022/124341 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Renata do Nascimento e Silva, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 290445, o valor de R$ 669,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, 
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$ 134,28, por 
seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de 
participar da abertura do 2º ENCOPE - Encontro de Juízes Corregedores e Juízas Corregedoras Permanentes e a Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Tocantins, conforme SEI 22.0.000018374-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2690/2022, de 01 de setembro 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 2022/124320 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanda Rodrigues da Silva, Matrícula 990103, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Dois 
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 27/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 50000089720218272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2691/2022, de 01 de setembro 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 2022/124318 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Toneloto Mendes, Matrícula 990080, 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 Miranorte-TO para Barrolandia-TO, 
no período de 07/09/2022 a 07/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001665-
62.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2692/2022, de 01 de setembro 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 2022/124317 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Toneloto Mendes, Matrícula 990080, 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 Miranorte-TO para Lajeado-TO, no 
período de 08/09/2022 a 08/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00025955120198272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2693/2022, de 01 de setembro 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 2022/124314 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Delzuita Morais Silva Leite, Matrícula 363647, 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 Muricilandia-
TO, no período de 12/09/2022 a 12/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00015904920228272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2694/2022, de 01 de setembro 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 2022/124311 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nadja Madalena Assuncao, Matrícula 990384, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Barrolandia-TO, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 50000083420208272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2695/2022, de 01 de setembro 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 2022/124257 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de participar da cerimonia de entrega da obra de reforma do fórum da comarca de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005480-9.  

Art. 2º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de participar da cerimonia de entrega da obra de reforma do fórum da comarca de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005480-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2696/2022, de 01 de setembro 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 2022/124254 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 153,33, relativo 

ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 09/09/2022 a 09/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo: 0006856-
19.2019.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2697/2022, de 01 de setembro 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 2022/124252 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Ananas-
TO, no período de 06/09/2022 a 07/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002827-35.2019.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2698/2022, de 01 de setembro 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 2022/124250 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Riachinho-
TO, no período de 12/09/2022 a 13/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002827-35.2019.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2699/2022, de 01 de setembro 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 2022/124242 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jaquenilde Goveia de Oliveira Madalena, Matrícula 355978, 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 
Ananas-TO, no período de 08/09/2022 a 08/09/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0000763-81.2021.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2700/2022, de 01 de setembro 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 2022/124240 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Evelanha Lima Teixeira, Matrícula 353815, 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 Aragominas-TO, 
no período de 30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00125757720228272706.  

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 2701/2022, de 01 de setembro 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 2022/124238 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos Lindos-
TO, no período de 06/09/2022 a 06/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00003854020228272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2702/2022, de 01 de setembro 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 2022/124237 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Ivania dos Santos Pereira, Matrícula 990476, 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 Miranorte-TO para Lajeado-
TO, no período de 09/09/2022 a 09/09/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
00025955120198272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2703/2022, de 01 de setembro 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 2022/124234 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thambata Wanya Santos Farias, Matrícula 990039, 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 09/09/2022 a 09/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00015573320218272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2704/2022, de 01 de setembro 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 2022/124175 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ariostenis Guimarães Vieira, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290053, o valor de R$ 1.523,55, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, descontado o valor 
de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do 
Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 835,40, por seu deslocamento de 
Tocantinopolis-TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Frequentar aulas presenciais 
do Doutorado Interinstitucional em Direito (Dinter UniCEUB).  

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 2705/2022, de 01 de setembro 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 2022/124376 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977, 
o valor de R$ 765,42, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de 
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no 
período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos definitivos de 
propriedades rurais no Município de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Afonso Alves da Silva Júnior, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, 
Matrícula 288621, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos 
definitivos de propriedades rurais no Município de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 3º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS, 
Matrícula 353243, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos 
definitivos de propriedades rurais no Município de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, 
com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município de Guaraí-
TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Maria Heloísa Dantas Batista, Matrícula 365566, o valor de R$ 581,43, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 
26/08/2022, com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município 
de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 6º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor 
unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de participação na 
Solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-
7.  

Art. 7º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E 
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo 
valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de participação na 
Solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-
7.  

Art. 8º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 581,43, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 
26/08/2022, com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município 
de Guaraí-TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, 
com a finalidade de participação na Solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município de Guaraí-
TO, conforme SEI nº 22.0.000027008-7.  

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2706/2022, de 01 de setembro 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 2022/124140 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à servidora Taina Brasil Nunes , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 365434, o valor de R$ 612,09, 

relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 
03/09/2022, com a finalidade de Participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a CGJUS do 
ENCOPE, com convocação extensiva aos Secretários dos respectivos Foros.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2707/2022, de 01 de setembro 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 2022/124403 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Renata Maynne Neres Lompa, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
284829, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de participar do Workshop Investigação Criminal e 
Plataformas Digitais, conforme SEI 22.0.000024758-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2708/2022, de 01 de setembro 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 2022/123397 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ricardo Gagliardi, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 352085, o 
valor de R$ 218,96, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da 
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 66,24, por seu deslocamento de Miranorte-TO 
para Barrolandia-TO, no período de 01/07/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal na cadeia pública de 
Barrolândia, conforme determina o CNJ.  

Art. 2º Conceder à servidora Kassandra Araujo Oliveira Kasburg, ESCRIVÃO JUDICIAL, Matrícula 96241, o valor de 
R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no período de 
01/07/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal na cadeia pública de Barrolândia, conforme determina o 
CNJ.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2709/2022, de 01 de setembro 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 2022/123399 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ricardo Gagliardi, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 352085, o 
valor de R$ 218,96, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da 
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 66,24, por seu deslocamento de Miranorte-TO 
para Barrolandia-TO, no período de 01/08/2022 a 01/08/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal na cadeia pública de 
Barrolândia, conforme determina o CNJ.  

Art. 2º Conceder ao servidor Darley Rodrigues da Silva, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 272937, o valor de R$ 
106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no período de 
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01/08/2022 a 01/08/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal na cadeia pública de Barrolândia, conforme determina o 
CNJ.  

Art. 3º Conceder à servidora Kassandra Araujo Oliveira Kasburg, ESCRIVÃO JUDICIAL, Matrícula 96241, o valor de 
R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no período de 
01/08/2022 a 01/08/2022, com a finalidade de Fazer inspeção mensal na cadeia pública de Barrolândia, conforme determina o 
CNJ.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2710/2022, de 01 de setembro 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 2022/124609 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mario Sergio Melo Xavier, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 254547, 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 Dianopolis-TO para Palmas-TO, no período de 
31/08/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de para fins de participar do Workshop Investigação Criminal e Plataformas Digitais.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2711/2022, de 01 de setembro 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 2022/124328 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Ricardo Ferreira Machado, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 23278, o valor de R$ 2.119,35, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 741,23, por 
seu deslocamento de Arraias-TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º 
Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, 
com o tema central"Justiça e Cidadania: Precisamos falar sobre isso", a realizar-se, presencialmente, nos dias 1º e 02 de 
setembro do corrente ano.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2712/2022, de 01 de setembro 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 2022/124386 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcello Rodrigues de Ataides, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 22771, o valor de R$ 773,84, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 161,14, por 
seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 02/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de 
participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins- ENCOPE, a realizar-se, presencialmente, conforme SEI 22.0.000018374-5.  

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 2713/2022, de 01 de setembro 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 2022/124532 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$ 918,14, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO 
para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de participar das seguintes programações: 1. Dia 
1º/9/2022: a) Às 09:00 horas da manhã, será realizada a reunião ordinária presencial do Comitê Estadual de Saúde, na Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT; b) No período da tarde, reunião com o juiz auxiliar da Presidência, Dr. Océlio 
Nobre. 2. Dia 2/9/2022: a) Reunião com o Coordenador da Execução Fiscal, NatJus Estadual e o Coordenador da Coordenadoria 
de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos – COGES, conforme SEI 22.0.000027870-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2714/2022, de 01 de setembro 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 2022/124425 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mariana Valente Ribeiro, Matrícula 353359, o valor de R$ 106,72, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 05/09/2022 a 05/09/2022, com 
a finalidade de realização de audiências concentradas no Lar Batista FF Soren, nos termos dispostos junto ao SEI 
22.0.000026286-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Celia Maria Carvalho Godinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 146942, o valor de R$ 
106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 
05/09/2022 a 05/09/2022, com a finalidade de realização de audiências concentradas no Lar Batista FF Soren, nos termos 
dispostos junto ao SEI 22.0.000026286-6.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Bernadete Antonio de Carvalho, Matrícula 356382, o valor de R$ 106,72, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 05/09/2022 a 
05/09/2022, com a finalidade de realização de audiências concentradas no Lar Batista FF Soren, nos termos dispostos junto ao 
SEI 22.0.000026286-6.  

Art. 4º Conceder à Magistrada Adalgiza Viana de Santana, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
136652, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no 
período de 05/09/2022 a 05/09/2022, com a finalidade de realização de audiências concentradas no Lar Batista FF Soren, nos 
termos dispostos junto ao SEI 22.0.000026286-6.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2715/2022, de 01 de setembro 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 2022/124527 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de conduzir Diretores para participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de 
Novo Acordo, conforme SEI 21.0.000005480-9.  

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 2716/2022, de 01 de setembro 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 2022/124405 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Ronilson Pereira da Silva, Matrícula 111969, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, 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 2022/124047 de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no 
período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2717/2022, de 01 de setembro 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 2022/124382 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977, 
o valor de R$ 756,83, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 1.226,62, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por 
seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de participação na 
Solenidade de Posse de Sua Excelência o Senhor Ministro Luis Felipe Salomão, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, 
conforme Sei nº. 22.0.000024606-2.  

Art. 2º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS, 
Matrícula 353243, o valor de R$ 634,16, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 981,28, descontado 
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade 
de participação na Solenidade de Posse de Sua Excelência o Senhor Ministro Luis Felipe Salomão, no cargo de Corregedor 
Nacional de Justiça, conforme Sei nº. 22.0.000024606-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 219/2022 
PROCESSO 22.0.000015386-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Thenardy Vieira Capurro 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de 
Credenciamento nº 219/2022, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Thenardy Vieira Capurro, em virtude 
da solicitação do Credenciado evento 4534752 e Informação nº 32694/2022-GGEM evento 4534764, quanto à mudança da 
cidade que compõem o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína para prestação de serviços na 
especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Muricilândia; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 219/2022, aos Autos 
Administrativos 22.0.000015386-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento.. 
DATA DA ASSINATURA: 1 de setembro de 2022. 
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Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2019 
PROCESSO 19.0.000032778-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fênix Assessoria & Gestão Empresarial – Ltda 
OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 204/2019 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 16/12/2022 a 15/12/2023, 
perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris   
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
 FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 1 de setembro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 35/2022: 
PROCESSO: 22.0.000027294-2 
OBJETO: Adesão pela delegatária Geane Braga Fidel Silva, Oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Arapoema, para a prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma 
da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência. 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo 
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 1 de setembro de 2022 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 386/2022 
PROCESSO 22.0.000027691-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Anne Daniella Milhomem Parreira 
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 Paraíso do Tocantins, comarca de Miranorte e cidade de Miranorte. 
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: 1 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 367/2022 
PROCESSO 22.0.000025886-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Pilar Basso Teixeira de Medeiros 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérpretes 
ou Tradutor de Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado 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: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 1 de setembro de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 385/2022 
PROCESSO 22.0.000027361-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Glynnis Silverio Dias da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de MEDIADORA 
e CONCILIADORA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de COLINAS. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 1 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 302/2022 
PROCESSO 22.0.000023581-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Simone Nascimento Esteves Ferreira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérprete 
ou tradutor da Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado 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: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 1 de setembro de 2022. 
FICA CONSIGNADO NO PRESENTE AJUSTE A RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 275/2020, CONSTANTE 
NOS AUTOS 20.0.000020044-2 E PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE Nº 28 DE SETEMBRO DE 
2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 387/2022 
PROCESSO 22.0.000027713-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria José Souza Uchôa 
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 Colinas do Tocantins, Comarca de Itacajá e Cidade de Itacajá. 
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: 1 de setembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 388/2022 
PROCESSO 22.0.000027966-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Caroline Nunes Guida 
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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 Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso 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: 1 de setembro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 706/2022, de 31 de agosto de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ANTONIO MARTINS NASCIMENTO FILHO, matrícula nº 84545, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124620; 
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 

353610 MANOEL PEREIRA LEMOS FILHO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 12/09/2022 à 11/10/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 707/2022, de 31 de agosto 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 CLAUDIA ROMAO NICEZIO, matrícula nº 100584, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no 
período de 05/09/2022 a 06/09/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124603; 
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 

352513 FRANCILMARA COELHO DE AGUIAR ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/09/2022 à 06/09/2022 

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

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 708/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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, da servidora ALEANE DE PAULA CARVALHO, matrícula nº 177241, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL 
DE MANDADOS, no período de 29/08/2022 a 02/09/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124639; 
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 

40181 DAVI RIBEIRO PIRES ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 29/08/2022 à 02/09/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 709/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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, da servidora ALEANE DE PAULA CARVALHO, matrícula nº 177241, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL 
DE MANDADOS, no período de 05/09/2022 a 06/09/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124640; 
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 

40181 DAVI RIBEIRO PIRES ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 05/09/2022 à 06/09/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 710/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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, da servidora ALEANE DE PAULA CARVALHO, matrícula nº 177241, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL 
DE MANDADOS, no período de 22/08/2022 a 24/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124641; 
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 

40181 DAVI RIBEIRO PIRES ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 22/08/2022 à 24/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1337/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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 RENIVAL SILVA, matrícula nº 141761, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1338/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JERUSA SANTOS DE ALMEIDA, matrícula nº 354127, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 14/11 a 13/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1339/2022, de 01 de setembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora FERNANDA LUIZA VOLPI, matrícula nº 353310, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1340/2022, de 01 de setembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor PLACIDO COELHO DE SOUZA JUNIOR, matrícula nº 269822, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 01/03/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1341/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor POLIANO COELHO MENDES, matrícula nº 353115, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1342/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELSON BRITO DE SENA, matrícula nº 352873, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1343/2022, de 01 de setembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSANGELA MARIA FARIAS DA SILVA, matrícula nº 352365, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 711/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 licença para tratamento da própria saúde, da servidora ROSI SOUZA GUIMARÃES DA 
GUARDA VILANOVA, matrícula nº 95440, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 01/08/2022 a 28/11/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124674; 
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 

141467 MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/08/2022 à 28/11/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1344/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, 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 ELEM KACIA TAVARES, matrícula nº 354079, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Valdemir Braga De Aquino Mendonça 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1345/2022, de 01 de setembro 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 VIVIANE AIRES SILVA, matrícula nº 354597, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 01 a 01/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 01/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 01/06/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1346/2022, de 01 de setembro 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; 
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CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DANILLO LUSTOSA WANDERLEY, matrícula nº 187237, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04/09 a 03/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1347/2022, de 01 de setembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, 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 CELMA ANJOS DA SILVA, matrícula nº 180356, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Herisberto E Silva Furtado Caldas 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1348/2022, de 01 de setembro 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 LETICIA QUEZADO ANDRADE, matrícula nº 353065, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, 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 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1349/2022, de 01 de setembro 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 LIVIA LUDKE, matrícula nº 284731, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas 
para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para 
o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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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. ÂNGELA HAONAT  

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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