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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002953-89.2022.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003639-91.2022.8.27.2729/TO 
AGRAVANTE: GENIVAL CORDEIRO DA SILVA 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA – OAB/TO 005225 
AGRAVADO: HELIS FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator fica a parte interessada nos autos 
epigrafados INTIMADA do seguinte ATO ORDINATÓRIO: “Por ordem do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS, intime-se o 
embargado para, caso queira, apresentar, no prazo de 5 dias (artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil), contrarrazões aos 
Embargos de Declaração, constantes do Evento 34.” 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0010089-56.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: VALDIR QUEIROZ DOS SANTOS 
RÉU: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA 
  
EDITAL Nº 6408717 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 186794520521 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS e, se casado for, o seu 
cônjuge, da Chácara Oliveira, Parcela 22, Parte do Lote 08, Loteamento Rios Lontra e Andorinhas, 3ª Etapa, Assentamento Três 
Riachos, Zona Rural, Araguaína - TO, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, para, 
caso queiram, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do 
Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16/09/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA 
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, 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 6408717v4 e do código CRC c069cc09 
 

1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR 
o (a) acusado(a): RAYANE BRIELLY BARBOSA DA SILVA, brasileira, nascida aos 06.03.1999, natural de Macapá-AP, filha de 
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Divani Barbosa Campos e Rogério Dias da Silva, CPF nº. 068.093.361-77, RG 1365286, atualmente em local incerto ou não 
sabido, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha 
denunciado nos autos da Ação Penal nº 0011425-61.2022.8.27.2706, chave: 480096027922, como incurso nas sanções do 
artigo 180, caput, do Código Penal, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citada (s) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 
10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal da acusada ou do defensor constituído. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo a 
acusada, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 
deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Comarca de Araguaína 
Estado do Tocantins, Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (28/09/2022). Eu, Danniella 
Almeida Sousa, diretora de secretaria digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
(a) acusado(a): JOEL MOREIRA FEITOSA, brasileiro, pedreiro, nascido aos 30/10/1991, natural de Carolina-MA, filho de João 
Alves Feitosa e Justina Moreira Feitosa, inscrito no CPF sob o nº. 051.746.771-24, portador do RG nº. 1.217.19, atualmente em 
local incerto ou não sabido, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa 
e na qual se acha denunciado nos autos da Ação Penal nº 0013684-9.2022.8.27.2706, chave 207008463022, como incurso nas 
sanções do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (s) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os 
autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal.  Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois 
(28/09/2022). Eu, Danniella Almeida Sousa - diretora de secretaria, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o 
denunciado: JOSÉ GERALDO DIAS PEREIRA, brasileiro, divorciado, vendedor, nascido aos 06/11/1975, natural de Arcos-MG, 
filho de Maria Campos Pereira e Rafael Fernandes Pereira, inscrito no CPF nº 032.046.076-23, portador do RG nº 8803960 
SSP/MG, atualmente em local incerto ou não sabido, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado nos autos da Ação Penal nº 0016623-84.2019.8.27.2706, chave: 
667378842719, como incurso nas sanções dos artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, e como está em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (s) pelo presente para o fim exclusivo de o 
acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento 
pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, 
certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo 
Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte e dois (28/09/2022). Eu, Danniella Almeida Sousa, diretora de secretaria digitei e conferi. 
 
Edital de citação e intimação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
 CITAR o (a) acusado(a): GUSTAVO CARLOS ARAUJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 21.06.1993, filho de Edileuza Carlos 
e Carlos Oliveira de Araujo, inscrito no CPF nº. 703.236.391-19, residente na Rua Ademar Vicente Ferreira, nº. 1314, Bairro de 
Fátima, Araguaína-TO ou na Rua Araranguá, Qd. 24, Lt. 11, Setor Itaipú, Araguaína-TO ou na Fazenda Cachoeirinha, Zona 
Rural, Bandeirantes do Tocantins-TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 61, I, ambos do 
Código Penal, nos autos da ação penal nº 0010167-16.2022.8.27.2706, Chave: 597110412522 e como está em lugar incerto 
ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 28 de setembro de 2022. Eu, Horades da Costa 
Messias, Técnica Judiciária, digitei o presente. 
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2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM 
N.° Processo: 0010461-44.2017.8.27.2706 
AUTOR: AGAMENON GONÇALVES DOS SANTOS 
RÉU: MILTON ANTONIO DOS SANTOS 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína. Estado do Tocantins, na forma da lei FAZ SABER a todos quantos o 
presente EDITAL virem ou conhecimento tiverem, que por este juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0010461-44.2017.8.27.2706, chave nº 594691222717, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR MILTON ANTONIO DOS SANTOS, portador do CPF: 31150128100, que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, por todos os termos da inicial e emenda, para, querendo, oferecer defesa ao pedido, no prazo de 15 
(quinze) dias, tudo em conformidade com o r. despacho proferido no evento 80. Pelo presente ADVERTE-SE ainda a parte ré de 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial, bem 
como nomeado CURADOR ESPECIAL.E para que ningém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em 
jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita 
apenas no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Araguaína/TO, aos vinte dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois (22/03/2022). Eu, Ana Paula 
Martins, Escrivã/Técnico(a) Judiciário(a) que o digitei. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta - Juiza de Direito. 
 

2ª vara criminal execuções penais 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 
00121399420178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e TEREZINHA PIRES DA SILVA, brasileira, empresária, 
união estável, natural de Prainha/TO, nascido em 03/09/1967, filha de Daniel Guariguazil da Silva e de Nadir Graciano de 
Carvalho Pires,  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na 
resposta o acusado podera 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 suas intimações, quando necessário. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, 
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação 
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do Art. 306, caput, c/c 298, I, da Lei nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, 
contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será 
publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araguaina-TO,28 de setembro de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de 
Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5008076-
77.2013.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de FABRICIA TIBUCHESKI RODRIGUES, CNPJ nº 
07062244000148 e FABRICIA TIBUCHESKI RODRIGUES, CPF nº 03724754930, sendo o mesmo para INTIMAR as partes 
executadas que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência 
do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 100 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os 
pedidos formulados pelo exequente no evento 99 para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, 
determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do 
Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da empresa 
executada e sua sócia, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Intime-se. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito...". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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EDITAL Nº 6449365, de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0017031-
51.2014.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de BRAVO COMERCIO DE MOTOS LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.273.219/0001-03 e sócio solidário MIGUEL NONATO VIEIRA, pessoa 
fisica, inscrito no CPF sob o nº 534.669.421-87, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima descritas, que 
atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomarem ciência do inteiro 
teor da Decisão proferida no evento n.º 63 - DECDESPA1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso em apreço 
conquanto os executados tenham sido devidamente citados (evento 46), nenhum bem foi oferecido, ou valor constrito nos autos. 
Assim o sendo, entendo ser cabível a inscrição do nome da pessoa jurídica no cadastro de proteção de crédito. Importante dizer 
que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conjunto com a empresa Serasa Experian, criou o sistema SerasaJud, o qual 
facilita a tramitação de ofícios entre os tribunais e o sistema Serasa Experian, portanto, é mais conveniente no momento, a 
inscrição dos nomes dos executados junto ao SERASA. Por fim, impende ressaltar que, em entendimento mais recente, no 
julgamento do Tema Repetitivo 1026, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de inscrição em cadastro de 
inadimplentes, via decisão judicial, de devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Ante o exposto, sob a 
égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente (evento 62) para determinar a 
inclusão da pessoa jurídica no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Central de Execuções 
Fiscais que: 1 - Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seu sócio 
representante junto ao SERASA. 2 - Proceda o cartório com a busca de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. 3 - Intime-se 
as partes da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a 
intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na 
modalidade editalícia. Intime-se. Araguaina-TO, 09 de agosto de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 22 dias do mês de setembro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0004906-
41.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FLORIZA CARVALHO PAZ, CNPJ/CPF nº 
991.508.081-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no 
art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem 
condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 32. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Intimem-se as partes da presente sentença; 2.Expeça-se alvará para 
liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as 
diligências necessárias para devolução do montante; 3.Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 4.Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se". 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 28 dias do mês de setembro de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS 
ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal: 0019374-73.2021.8.27.2706/TO 
Autor:  MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procurador do Municipio:  GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Réu: MARIA DE NAZARE TAVARES DA SILVA 
SENTENÇA “(...) Conforme exposto na parte relatorial, foi deferido o pedido de ISENÇÃO tributária dos exercícios de 2017, 
2018, 2019 e 2020 do imóvel objeto dos autos, não havendo razão para subsistir a presente execução fiscal. Destarte, 
considerando o pedido da Fazenda Pública, o que resta a este Juízo é extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, 
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sob a égide do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais. Cientifico o exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que 
transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de setembro de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito”. 
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Autos: 0014246-38.2022.8.27.2706 
Ação: PROCECIMENTO COMUM CÍVEL 
Autor: RENATO COSTA DOS SANTOS 
Adv.: RAQUEL SILVA MARINHO DUARTE. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e honorários advocatícios. Fixo os 
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I ao IV e art. 85, § 4º, 
inciso III, do CPC/2015; suspensa a exigibilidade de tais verbas pelo fato do autor ser beneficiário da gratuidade judiciária, nos 
termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0004906-41.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA - PGM46402 
Executado (s): FLORIZA CARVALHO PAZ 
Sentença: ... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
32. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Intimem-se as partes da presente 
sentença; 2.Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo 
o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 3.Promova a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade da executada; 4.Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e 
REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0012573-10.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EMBARGOS ÀEXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA - 8786810 
Executado (s): ROBSOM MECIAS DE MACEDO - ME 
Sentença: ...Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 16, §1º da Lei de Execuções 
Fiscais, rejeito os presentes embargos à execução fiscal e EXTINGO o processo sem resolução de mérito. Sem condenação ao 
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não houve a instauração de lide. Transitada em 
julgado, arquive-se. Traslade-se cópia desta aos autos principais. Publique-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020786-32.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUCIANO CARVALHO COSTA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, tendo em vista a 
informação de pagamento do débito no evento 63, ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Científico 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027754-56.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: UZEM FRANCO ESPIRITO SANTO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo ás 
partes 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 ao cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
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telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025348-28.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GERALDINA DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006228-28.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUCIVALDO BARROS DE OLIVEIRA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de 
Execuções Fiscais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de estilo. 
Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005750-88.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EXPAND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo as 
partes, 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 ao cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal: 0010526-34.2020.8.27.2706/TO 
Autor:  MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procurador do Municipio:  GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Réu: DOURIMAR BRITO SOUZA 
SENTENÇA “(...) Conforme descrito no relatório, esta execução fiscal e o processo nº 0008291-94.2020.8.27.2706, possuem as 
mesmas partes, quais sejam, o MUNICIPIO DE ARAGUAINA e a parte executada DOURIMAR BRITO SOUZA, a mesma causa 
de pedir, qual seja, a cobrança de dívida tributária de IPTU, e o mesmo pedido, que é cobrar dívida consubstanciada nas 
inscrições imobiliárias de nº 18886 e 52453. Isto posto, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência 
é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, EXTINGO, de ofício, a presente execução fiscal, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, 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, devendo ser 
observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6.830/80. Sem condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde que: 1 - EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores penhorados 
no evento 52, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 2 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de setembro de 2022. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito”. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0029153-86.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MARCOS JOSE NAVES            
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação do executado às custas processuais 
finais, uma vez que a dívida foi quitada em momento anterior ao ato citatório. 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 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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0024474-09.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): NATANAEL SILVA CABRAL      
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, 
caso haja. Cientifico o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0022529-21.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): EDVALDO ANTONIO DA SILVA            
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 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: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores 
penhorados no evento 16, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução das respectivas quantias; 
2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre 
bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.  Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5000330-47.2002.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): J B BESSA ME 
Executado (s): JOÃO BATISTA BESSA                        
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
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quitados. Cientifico as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes em bens de nome das partes 
executadas; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5000330-47.2002.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): J B BESSA ME 
Executado (s): JOÃO BATISTA BESSA                        
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Cientifico as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes em bens de nome das partes 
executadas; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0008699-51.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): ROBERTA GIOVANA COSTA E SILVA                         
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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. 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. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006125-21.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): NEUZA MARIA GUILHERME                
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, 
caso haja. Cientifico o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
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Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0005752-87.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): YONARA ANISZEWSKI                         
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo 
com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0004005-39.2021.8272706 /TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): CARLINDA CAMPOS                            
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 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. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0015430-63.2021.8.27.2706 
Acusado: VANIEL ALMEIDA DA SILVA 
Vítima: ANTONIA ALMEIDA PEREIRA 
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): ANTONIA ALMEIDA PEREIRA, 
brasileira, nascida em 19/06/1977, filha de Corina Cardoso de Almeida Pereira, natural de Araguaína-TO, inscrita no CPF n° 
001.212.321-82, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para 
CONDENAR VANIEL ALMEIDA DA SILVA...Fica o denunciado condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção...". 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. - FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valor e Indenização 
por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes, Processo n° 0000734.19.2021.827.2707, chave para consulta n° 
673605349821, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: JOSÉ JUNIO PEREIRA DA SILVA, CPF: 
709.609.921-20 e Executado(a): ELSON SÁ DE ALENCAR, brasileira, solteira, nascido em 15/06/1969, inscrito no CPF sob o n.º 
425.004.353-34, residente e domiciliada em local incerto e não sabido e por este meio CITA-SE  o(a) requerido(a) de todos os 
termos da inicial, bem assim, para, querendo, responder a ação no prazo legal, ciente que não contestada, se presumirão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, (nos artigos 246, inciso IV e 256, inciso II do Código de Processo 
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Civil). Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Determino o cancelamento da audiência designada para o 
dia 21/06/2022 12:00h. Tendo em vista que as tentativas de citação do requerido ELSONSÁ DE ALENCAR,  tornaram-se 
infrutíferas e, com base no art. 256 do NCPC, defiro a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não 
comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do requerido citado por edital, a 
Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente 
nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo já deferido em dobro (artigo 186, CPC). 
Cumpra-se. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara 
Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o 
Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. - DADO E PASSADO nesta 
cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, data e hora do sistema eletrônico eproc. Eu Hulda Maria Reis Alencar 
Marques, Técnica Judiciária que digitei. - Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR - Titular da Vara Cível da Comarca de 
Araguatins/TO 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0004193-74.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE 
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, 
ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação 
fica o acusado, RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, CPF n. 039.296.351-51, brasileiro, união estável, nascido aos 29.11.1992, filho 
de Maria das Guia Cunha de Oliveira, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar 
conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte dispositiva: Ante o exposto, com fundamento no artigo 
22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente, e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) - Separação de corpos; b) - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida; c) - Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, 
sem autorização judicial; d) -  A proibição de aproximação da vítima, seus familiares, com exceção do direito de visita 
regulamentado, e das testemunhas em distância mínima de 200 metros; Fica o requerido advertido de que o descumprimento 
das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 
4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Em CASO DE 
DESCUMPRIMENTO das Medidas Protetivas ora fixadas caberá a vítima comunicar o fato de imediato a Autoridade Policial 
(Polícia Civil) ou acionar a Polícia Militar, fins prisão em flagrante do agressor por descumprimento de Medidas Protetivas. O 
Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: Não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou 
de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses.  Esta decisão SERVE DE MANDADO de 
intimação do requerido e de notificação da requerente, os quais serão cumpridos no prazo máximo de 48 horas, a contar da 
respectiva distribuição ao oficial de justiça (art. 1º da Resolução 346/2020 do Conselho Nacional de Justiça). DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 28 de setembro de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico 
Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara 
Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0004212-80.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, MOZART DE SOUSA DA SILVA, CPF n. 529.408.613-15, brasileiro, união 
estável, caseiro, nascido aos 23.04.1970, filho de Leonice mendes da Silva, o qual se encontra atualmente em local incerto ou 
não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte dispositiva: Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente, e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) - Separação de corpos; b) - Afastamento do lar, domicílio ou local 
de convivência com a ofendida; c) -  Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, sem autorização judicial ; d) -  A proibição de aproximação da vítima, seus familiares, com exceção do direito de 
visita regulamentado, e das testemunhas em distância mínima de 300 metros; INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos 
provisionais, haja vista que não restou comprovado o parentesco entre o ofensor e a filha menor da ofendida. Fica o requerido 
advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 
24-A da Lei 11.340/2006. Em CASO DE DESCUMPRIMENTO das Medidas Protetivas ora fixadas caberá a vítima comunicar o 
fato de imediato a Autoridade Policial (Polícia Civil) ou acionar a Polícia Militar, fins prisão em flagrante do agressor por 
descumprimento de Medidas Protetivas. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem 
condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a 
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estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis 
meses. Esta decisão SERVE DE MANDADO de intimação do requerido e de notificação da requerente, os quais serão 
cumpridos no prazo máximo de 48 horas, a contar da respectiva distribuição ao oficial de justiça (art. 1º da Resolução 346/2020 
do Conselho Nacional de Justiça). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 28 de 
setembro de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS 
ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0004399-88.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, CPF n. 040.736.841-83, brasileiro, 
solteiro, borracheirto, natural de Arapoema-TO, nascido aos 04.04.1990, filho de Ana Pereira de Souza, o qual se encontra 
atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 10, segue cópia 
da parte dispositiva: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de 
urgência postuladas pela requerente, e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) - Proibição de freqüentar a residência e 
local de trabalho da parte autora, sem autorização judicial; b) - Não manter contato com a parte autora, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial ; c) -  A proibição de aproximação da vítima, seus 
familiares, com exceção do direito de visita regulamentado, e das testemunhas em distância mínima de 300 metros; Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de 
sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto 
no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Em CASO DE DESCUMPRIMENTO das Medidas Protetivas ora fixadas caberá a vítima 
comunicar o fato de imediato a Autoridade Policial (Polícia Civil) ou acionar a Polícia Militar, fins prisão em flagrante do agressor 
por descumprimento de Medidas Protetivas. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem 
condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas 
medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses. Esta 
decisão SERVE DE MANDADO de intimação do requerido e de notificação da requerente, os quais serão cumpridos no prazo 
máximo de 48 horas, a contar da respectiva distribuição ao oficial de justiça (art. 1º da Resolução 346/2020 do Conselho 
Nacional de Justiça). . Colinas do Tocantins/TO, 05 de agosto de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra – Juiz de Direito. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 28 de setembro de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da 
Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara Criminal. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL Nº 6361128 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 0000704-60.2021.8.27.2714 
CHAVE DO PROCESSO: 736761019521 
REQUERENTE: ALIANÇA DO TOCANTINS INDÚSTRIA PESQUEIRA LTDA. 
REQUERIDO: JEAN CARLOS DIAS DE OLIVEIRA 
VALOR DA CAUSA: R$ 20.780,91 
O Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania 
se processam os termos da ação em epígrafe. O presente tem por FINALIDADE DE CITAR o Requerido JEAN CARLOS DIAS 
DE OLIVERA, estando em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresente sua defesa no 
prazo legal. Conforme despacho contido no Evento 46. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos doze de 
setembro de dois mil e vinte e dois (12/09/2022). EU____________,Yasmin Azevedo de Sousa, Estagiária - Mat. 357912 o digitei 
e subscrevo. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 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 6361128v2 e do código CRC bc4c2705. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO 
ELISEU ROSTIROLLA Data e Hora: 27/9/2022, às 10:2:42 
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CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº  0000758-23.2021.8.27.2715, que a justiça pública move contra o 
(a) acusado (a): IGOR ALEXANDRE PEREIRA LIMA, brasileiro, nascido aos 21/04/1988, filho de Leon Diniz Pereira e 
Erivan Nunes Limas, atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio 
Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 2º, § 2º, § 3º e § 4º, I e V, da Lei 12.850/13, conforme consta dos autos, 
fica intimado (a) pelo presente sobre a sentença ABSOLUTÓRIA. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 
28 de setembro de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº  0000758-23.2021.8.27.2715, que a justiça pública move contra o 
(a) acusado (a): LUCAS PEREIRA AZEVEDO, brasileiro, nascido aos 06/05/1989, filho de Tânia Mara Pereira da Silva e 
Marcelo Azevedo, CPF nº. 395.773.518-38, atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a julgamento 
perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 2º, § 2º, § 3º e § 4º, I e V, da Lei 12.850/13, conforme 
consta dos autos, fica intimado (a) pelo presente sobre a sentença ABSOLUTÓRIA. Para conhecimento de todos é Publicado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do 
Tocantins, aos 28 de setembro de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº  0000758-23.2021.8.27.2715, que a justiça pública move contra o 
(a) acusado (a): PABLO BEZERRA DE LIRA, brasileiro, nascido aos 06/02/1990, filho de Shirley Bezerra de Lira, CPF nº. 
701.119.091-04, atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal 
do Júri, como incurso nas sanções do artigo 2º, § 2º e § 4º, I e V, da Lei 12.850/13, conforme consta dos autos, fica intimado (a) 
pelo presente sobre a sentença ABSOLUTÓRIA. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 28 de 
setembro de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araujo João, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... 
FAZ SABER, a todos que o presente edital de Intimação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0003258-
98.2017.8.27.2716 de Cumprimento de sentença, tendo como EXEQUENTE JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, 
brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/TO 6.513-Ae SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB/TO 6.515-A , ambos com 
escritório profissional na Rua Espírito Santo • 250 • Centro • Belo Horizonte • MG • CEP:30160-030, em desfavor de CAROLINE 
VAN RIEL, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 011.334.101-62, demais dados desconhecidos. Pelo presente EDITAL, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA 
a Executada CAROLINE VAN RIEL, estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, para 
efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523, caput), sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), com a consequente expedição de mandado de 
penhora e avaliação (art. 523, § 3º do CPC). Fica, ainda, a parte requerida/executada intimada de que terá o prazo de 15 
(quinze) dias para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO ao pedido de cumprimento de sentença (sobre as matérias previstas no § 
1º, I a VII do art. 525), independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão, cujo prazo terá início depois 
de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 523 do CPC, conforme dispõe o art. 525 do mesmo diploma 
legal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2022. Eu, 
Eloiza Lira Barbosa, Servidora de Secretaria, o digitei. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000201-78.2021.8.27.2701 de Guarda de Família, tendo como Requerente(s) GENICE DE SOUSA ALVES, brasileira, 
solteira, lavradora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 912.980 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.361.161-10, 
residente e domiciliada na Rua 10, nº 295, Setor Norte, próximo ao Bar do Solon, Almas/TO e Requerido(s) ISABELLA DE 
SOUSA PEREIRA, nascida aos 20.09.2018, em face de REGIMEIRE DE SOUSA ALVES, brasileira, filha de Deva de Sousa 
Alves, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliada em local incerto e não sabido e KLEUDSON GONÇALVES 
PEREIRA, brasileiro, filho de Luzia Gonçalves Pereira, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliada em local incerto e 
não sabido. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no 
Diário da Justiça, CITA, REGIMEIRE DE SOUSA ALVES e KLEUDSON GONÇALVES PEREIRA, ESTANDO EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 26 dias do 
mês de setembro do ano de 2022. Eu, ANA VALERIA BATISTA OLIVEIRA, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000180-23.2022.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s) MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS SOUSA, brasileira, convivente em união estável, do lar, portadora da CI RG nº 733.433 SSP/TO, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 015.226.601-19 e ANUNCIATO CARVALHO DE SOUSA, brasileiro, convivente em união estável, garimpeiro, portador 
da CI RG nº 106.694 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.702.671-68, residentes e domiciliados na Praça Pedro Luduvio, 
nº 0 – X, próximo ao Galpão da empresa Áurea, Setor Primavera, Almas/TO e Requerido(s) HENRIQUE GUEDES NETO, 
brasileiro, nascido aos 06/08/1983, filho de Cleuza Pereira dos Santos e Domingos Guedes dos Santos, portador da CI RG nº 
822.620 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.797.561-60, residente e domiciliado em local incerto e não 
sabido, CITA, HENRIQUE GUEDES NETO, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pagar o valor executado (art. 515, §1º, do CPC),  de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) ou 
oferecer embargos à execução DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 15 dias do mês de setembro 
do ano de 2022. Eu, ANA VALERIA BATISTA OLIVEIRA, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0002315-90.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 155,§ 4º inciso, I e II do 
Código Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: LUCICLEY PEREIRA 
DA SILVA, brasileiro, natural de Guaraí, nascido aos 15.09.1990, filho de Netilde Pereira Gama e Francisco Fernandes da Silva, 
CPF nº 028.359.051-38, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, aos 26/09/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente. Fabio Costa Gonzaga. 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0002344-
77.2021.8.27.2721 , ajuizada por SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MAIA em desfavor ISAIAS RODRIGUES DE 
SOUZA, brasileiro, casado, aposentado, CPF n. 884.634.601-78, RG n. 1.270.967 SSP/TO, residente e domiciliado na Av. 
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Bernardo Sayão, 173, Centro, Presidente Kennedy-TO, CEP 77.745-000; feito julgado procedente e decretada a interdição do 
requerido, por ser portador de sequelas em razão de múltiplos acidentes vascular isquêmico ou infarto cerebral CID 10–I 69.4, 
relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA  a Sra. 
SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MAIA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – 
evento 88, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido 
inicial e confirmo a liminar para, decretar a interdição de ISAIAS RODRIGUES DE SOUZA, com declaração de que é 
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, 
com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser portador de sequelas em razão de múltiplos acidentes vascular isquêmico ou 
infarto cerebral CID 10 – I 69.4, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curadora do interditando, a Senhora SONIA 
MARIA RODRIGUES DA SILVA MAIA, brasileira, casada, autônoma, RG: 357.342 SSP-TO, CPF: 003.261.571-07, residente e 
domiciliada na Av. Araguaia, s/n, Centro, Presidente Kennedy-TO, Cep- 77745000, que não poderá por qualquer modo alienar ou 
onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida ao 
curador que os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente 
na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas 
sanções.Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 
Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho 
do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, ressaltando no 
respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial.  Em obediência ao 
disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pelo autor, 
suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo 
e anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito." Aos 02 de agosto de 2022. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e 
dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (22/08/2022).  Eu, Leticia de Melo Ribeiro, estagiária, digitei a 
presente. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Servidora de Secretaria, corrigi a presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 5001353-62.2011.827.2722   
Denunciado: SEBASTIÃO PIRES DE OLIVEIRA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de SEBASTIÃO PIRES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
trabalhador braçal, natural de Cristalãndia/TO, nascido em 20.02.1971, filho de João Oliveira da Silva e Maria de Fátima 
Pires, atualmente em local incerto e não sabido, intimado da sentença abaixo transcrita: DECIDO. Observa-se que o crime 
imputado ao acusado possui pena máxima de 30 (trinta) anos de prisão. A prescrição da pena privativa de liberdade nos termos 
do artigo 109 I, do Código Penal, ocorre em 20 (vinte) anos, quando o máximo da pena aplicada for superior a 12 (doze) anos. 
No caso, os fatos ocorreram no dia 29 de Outubro de 1994, na qual a denúncia fora recebida na data de 30/04/1996 e o acusado 
pronunciado na data de 14/06/2002. Pois bem, conforme consta na decisão do evento 2 – OUT25 fora decretada a suspensão 
processual com base no art. 366 do CPP. No entanto, a questão deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal 
processual no tempo, nessa ordem de ideia, por ocasião da pronúncia do acusado, a redação original do art. 366 do CPP, não 
previa a suspensão do processo e do prazo prescricional do réu revel. Vejamos: Art. 366. O processo seguirá à revelia do 
acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. 
Ademais, acerca deste assunto, destaco o voto do Ministro do STJ Joel Ilan Paciornik no AgRg no RECURSO EM HABEAS 
CORPUS Nº 164600 – DF de 01 de agosto de 2022. Em homenagem aos princípios da informação, da ampla defesa e da 
presunção de inocência, o referido artigo foi alterado pela Lei n. 9.271/96. Contudo, essa lei também cuidou de evitar que o réu 
não encontrado para ser citado pessoalmente pudesse beneficiar-se com a prescrição, evitando-se assim, a impunidade. Desse 
modo, a novel redação do art. 366 do CPP, caracteriza-se por ser uma norma híbrida, prevendo a suspensão do processo do réu 
revel (direito processual), mas também a suspensão do prazo prescricional (direito material). Dado o seu caráter híbrido e 
reconhecendo que a suspensão do prazo prescricional é prejudicial ao réu, este Superior Tribunal de Justiça, consolidou 
jurisprudência no sentido de que a redação atual do art. 366 do CPP só se aplica aos fatos delituosos posteriores a 17/06/1996, 
data em que entrou em vigor a Lei n. 9.271. De outro modo, os arts. 413 e 414 do CPP, antes da alteração promovida pela Lei n. 
11.689/2008, estabeleciam que o processo não poderia prosseguir sem que o réu fosse intimado da sentença de pronúncia que, 
no caso de crime inafiançável, hipótese em análise neste recurso, deveria ser sempre pessoal. Confiramse a redação original 
desses dispositivos: Art. 413. O processo não prosseguirá até que o réu seja intimado da sentença de pronúncia. Parágrafo 
único. Se houver mais de um réu, somente em relação ao que for intimado prosseguirá o feito. Art. 414. A intimação da sentença 
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de pronúncia, se o crime for inafiançável, será sempre feita ao réu pessoalmente. A Lei n. 11.689/2008 que modificou o 
procedimento dos delitos dolosos contra a vida, norma processual pura, portanto, irretroativa, alterou o caput do art. 420 e incluiu 
o parágrafo único, instituindo a possibilidade de citação editalícia da decisão de pronúncia, quando o réu estiver solto e não for 
encontrado para citação pessoal. Consta dos autos que o fato imputado ao agravante data de 29 de Outubro de 1994, sendo 
pronunciado em 14/06/2002, ocasião na qual o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que decretou a prisão preventiva 
(fls. 41/42). Desse modo, o processo do crime de homicídio do agravante não poderia ter prosseguido sem a sua citação 
pessoal, de forma que todos os demais atos posteriores à pronúncia, inclusive a condenação pelo Tribunal do Júri, são nulos. 
Por sua vez, quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 109, inc. I, do Código Penal – CP é de 20 anos. A decisão de 
pronúncia é causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 117, inc. II, do CP. Assim, da data da pronúncia do agravante em 
14/06/2002 até os dias atuais, transcorreu prazo superior a 20 anos, restando prescrita a pretensão punitiva do Estado”. Nesse 
mesmo sentido:HABEAS CORPUS. CRIME ANTERIOR À LEI N. 9.271/1996. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. PRONÚNCIA. 
INOBSERVÂNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DOS ARTS. 413 E 414, AMBOS DO CPP. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A 
LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL A PARTIR DA PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Na 
hipótese de fato delituoso cometido antes da nova redação do art. 366 do CPP, dada pela Lei n. 9.271 de 17/4/1996, se o 
réu, citado por edital, deixasse de comparecer em juízo sem motivo justificado, o processo seguiria à sua revelia até a 
pronúncia. A partir de então, consoante os textos dos arts. 413 e 414, então vigentes, o feito não poderia seguir, ficaria 
paralisado por conta da obrigatoriedade de intimação pessoal da pronúncia em caso de crime inafiançável. 2. Se houve 
inobservância da chamada crise de instância e o processo prosseguiu sem que o réu revel haja sido localizado, sem a efetiva 
ampla defesa, é nulo o julgamento de recurso em sentido estrito do Ministério Público, assim como os atos processuais 
subsequentes. 3. A Lei nº 11.689/2008, que conferiu nova reação ao art. 420, parágrafo único, do CPP e passou a prever a 
possibilidade de intimação da pronúncia por edital, não se aplica ao citado fictamente que não demonstrou 
conhecimento da ação penal, sob pena de violação das garantias constitucionais dispostas em favor do acusado. 4. 
Reconhecido o descumprimento da antiga redação dos arts. 413 e 414 do CPP, verifica-se a prescrição da pretensão 
punitiva pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, porquanto ultrapassado, antes mesmo da 
impetração do writ neste STJ, o prazo de 20 anos desde a decisão de pronúncia, sem notícia de causas interruptivas ou 
suspensivas. 5. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do recurso em sentido estrito contra a pronúncia e declarar 
a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto. (STJ; HC n. 530.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Assim, é fato que entre a data da pronúncia (14/06/2002), até o 
presente momento, se aplicarmos as diretrizes do art. 366 do CPP, na época dos fatos, e art. 109, I do CP, verifica-se que 
ocorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena em abstrato, estando, pois, extinta a punibilidade diante a 
prescrição da pretensão punitiva. Ademais, a título de esclarecimento, a prescrição penal é matéria de ordem pública, que pode 
ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo 
Penal. Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, e declaro extinta a punibilidade de SEBASTIAO PIRES DE 
OLIVEIRA, nos termos do artigo 107, IV do CP. Determino à serventia: 1. Intimem-se MP e Defesa; 2. Após, arquivem-se os 
autos com as devidas baixas. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Eu, Diane 
Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 5000003-74.1990.827.2722   
Denunciado: REGINALDO VIANA SALES 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de REGINALDO VIANA SALES, brasileiro, solteiro, bancário, 
filho de Hermógenes Sales Lima e Luzia Viana Sales, atualmente em local incerto e não sabido, intimado da sentença 
abaixo transcrita: DECIDO. Observa-se que o crime imputado ao acusado possui pena máxima de 30 (trinta) anos de prisão. A 
prescrição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 109 I, do Código Penal, ocorre em 20 (vinte) anos, quando o 
máximo da pena aplicada for superior a 12 (doze) anos. No caso, os fatos ocorreram no dia 25 de Maio de 1990, na qual a 
denúncia fora recebida na data de 22/05/1991 e o acusado pronunciado na data de 20/02/1997. Pois bem, conforme consta na 
decisão do evento 2 – DEC21 fora decretada a suspensão processual com base no art. 366 do CPP. No entanto, a questão deve 
ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal processual no tempo, nessa ordem de ideia, por ocasião da pronúncia 
do acusado, a redação original do art. 366 do CPP, não previa a suspensão do processo e do prazo prescricional do réu revel. 
Vejamos: Art. 366. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, 
deixar de comparecer sem motivo justificado. Ademais, acerca deste assunto, destaco o voto do Ministro do STJ Joel Ilan 
Paciornik no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 164600 – DF de 01 de agosto de 2022. “Em homenagem aos 
princípios da informação, da ampla defesa e da presunção de inocência, o referido artigo foi alterado pela Lei n. 9.271/96. 
Contudo, essa lei também cuidou de evitar que o réu não encontrado para ser citado pessoalmente pudesse beneficiar-se com a 
prescrição, evitando-se assim, a impunidade. Desse modo, a novel redação do art. 366 do CPP, caracteriza-se por ser uma 
norma híbrida, prevendo a suspensão do processo do réu revel (direito processual), mas também a suspensão do prazo 
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prescricional (direito material). Dado o seu caráter híbrido e reconhecendo que a suspensão do prazo prescricional é prejudicial 
ao réu, este Superior Tribunal de Justiça, consolidou jurisprudência no sentido de que a redação atual do art. 366 do CPP só se 
aplica aos fatos delituosos posteriores a 18/4/1996, data em que entrou em vigor a Lei n. 9.271". De outro modo, os arts. 413 e 
414 do CPP, antes da alteração promovida pela Lei n. 11.689/2008, estabeleciam que o processo não poderia prosseguir sem 
que o réu fosse intimado da sentença de pronúncia que, no caso de crime inafiançável, hipótese em análise neste recurso, 
deveria ser sempre pessoal. Confiramse a redação original desses dispositivos: Art. 413. O processo não prosseguirá até que o 
réu seja intimado da sentença de pronúncia. Parágrafo único. Se houver mais de um réu, somente em relação ao que for 
intimado prosseguirá o feito. Art. 414. A intimação da sentença de pronúncia, se o crime for inafiançável, será sempre feita ao réu 
pessoalmente. A Lei n. 11.689/2008 que modificou o procedimento dos delitos dolosos contra a vida, norma processual pura, 
portanto, irretroativa, alterou o caput do art. 420 e incluiu o parágrafo único, instituindo a possibilidade de citação editalícia da 
decisão de pronúncia, quando o réu estiver solto e não for encontrado para citação pessoal. Consta dos autos que o fato 
imputado ao agravante data de 25/05/1990, sendo pronunciado a revelia em 20/02/1997. Desse modo, o processo do crime de 
homicídio do agravante não poderia ter prosseguido sem a sua citação pessoal, de forma que todos os demais atos posteriores à 
pronúncia são nulos. Por sua vez, quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 109, inc. I, do Código Penal – CP é de 20 
anos. A decisão de pronúncia é causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 117, inc. II, do CP. Assim, da data da pronúncia 
do agravante em 20/02/1997 até os dias atuais, transcorreu prazo superior a 20 anos, restando prescrita a pretensão punitiva do 
Estado”. Nesse mesmo sentido: HABEAS CORPUS. CRIME ANTERIOR À LEI N. 9.271/1996. RÉU REVEL CITADO POR 
EDITAL. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DOS ARTS. 413 E 414, AMBOS DO CPP. 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL A PARTIR DA PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. 
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Na hipótese de fato delituoso cometido antes da nova redação do art. 366 do CPP, 
dada pela Lei n. 9.271 de 17/4/1996, se o réu, citado por edital, deixasse de comparecer em juízo sem motivo justificado, 
o processo seguiria à sua revelia até a pronúncia. A partir de então, consoante os textos dos arts. 413 e 414, então 
vigentes, o feito não poderia seguir, ficaria paralisado por conta da obrigatoriedade de intimação pessoal da pronúncia 
em caso de crime inafiançável. 2. Se houve inobservância da chamada crise de instância e o processo prosseguiu sem que o 
réu revel haja sido localizado, sem a efetiva ampla defesa, é nulo o julgamento de recurso em sentido estrito do Ministério 
Público, assim como os atos processuais subsequentes. 3. A Lei nº 11.689/2008, que conferiu nova reação ao art. 420, 
parágrafo único, do CPP e passou a prever a possibilidade de intimação da pronúncia por edital, não se aplica ao citado 
fictamente que não demonstrou conhecimento da ação penal, sob pena de violação das garantias constitucionais 
dispostas em favor do acusado. 4. Reconhecido o descumprimento da antiga redação dos arts. 413 e 414 do CPP, 
verifica-se a prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, porquanto 
ultrapassado, antes mesmo da impetração do writ neste STJ, o prazo de 20 anos desde a decisão de pronúncia, sem 
notícia de causas interruptivas ou suspensivas. 5. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do recurso em sentido 
estrito contra a pronúncia e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto. (STJ; HC n. 530.189/SP, 
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Assim, é fato que entre a data 
da pronúncia 20/02/1997, até o presente momento, se aplicarmos as diretrizes do art. 366 do CPP, na época dos fatos, e art. 
109, I do CP, verifica-se que ocorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena em abstrato, estando, pois, extinta 
a punibilidade diante a prescrição da pretensão punitiva. Ademais, a título de esclarecimento, a prescrição penal é matéria de 
ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do 
Código de Processo Penal.  Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, e declaro extinta a punibilidade de 
REGINALDO VIANA SALES, nos termos do artigo 107, IV do CP.  Determino à serventia: 1. Intimem-se MP e Defesa; 2. Após, 
arquivem-se os autos com as devidas baixas. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de 
Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Eu, 
Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 5000003-11.1989.827.2722 
Denunciado: PAULO DIAS DOS SANTOS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de PAULO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, 
filho de Raimunda Dias dos Santos e Vergílio Alves de Carvalho, atualmente em local incerto e não sabido, intimado da 
sentença abaixo transcrita: DECIDO. Observa-se que o crime imputado ao acusado possui pena máxima de 30 (trinta) anos de 
prisão. A prescrição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 109 I, do Código Penal, ocorre em 20 (vinte) anos, 
quando o máximo da pena aplicada for superior a 12 (doze) anos. No caso, os fatos ocorreram no dia 06/08/1989, na qual a 
denúncia fora recebida na data de 14/02/1990 e o acusado pronunciado na data de 26/03/1995. Pois bem, conforme consta na 
decisão do evento 2 – DEC12 fora decretada a suspensão processual com base no art. 366 do CPP. No entanto, a questão deve 
ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal processual no tempo, nessa ordem de ideia, por ocasião da pronúncia 
do acusado, a redação original do art. 366 do CPP, não previa a suspensão do processo e do prazo prescricional do réu revel. 
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Vejamos: Art. 366. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, 
deixar de comparecer sem motivo justificado. Ademais, acerca deste assunto, destaco o voto do Ministro do STJ Joel Ilan 
Paciornik no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 164600 – DF de 01 de agosto de 2022. “Em homenagem aos 
princípios da informação, da ampla defesa e da presunção de inocência, o referido artigo foi alterado pela Lei n. 9.271/96. 
Contudo, essa lei também cuidou de evitar que o réu não encontrado para ser citado pessoalmente pudesse beneficiar-se com a 
prescrição, evitando-se assim, a impunidade. Desse modo, a novel redação do art. 366 do CPP, caracteriza-se por ser uma 
norma híbrida, prevendo a suspensão do processo do réu revel (direito processual), mas também a suspensão do prazo 
prescricional (direito material)". Dado o seu caráter híbrido e reconhecendo que a suspensão do prazo prescricional é prejudicial 
ao réu, este Superior Tribunal de Justiça, consolidou jurisprudência no sentido de que a redação atual do art. 366 do CPP só se 
aplica aos fatos delituosos posteriores a 17/06/1996, data em que entrou em vigor a Lei n. 9.271. De outro modo, os arts. 413 e 
414 do CPP, antes da alteração promovida pela Lei n. 11.689/2008, estabeleciam que o processo não poderia prosseguir sem 
que o réu fosse intimado da sentença de pronúncia que, no caso de crime inafiançável, hipótese em análise neste recurso, 
deveria ser sempre pessoal. Confiramse a redação original desses dispositivos: Art. 413. O processo não prosseguirá até que o 
réu seja intimado da sentença de pronúncia. Parágrafo único. Se houver mais de um réu, somente em relação ao que for 
intimado prosseguirá o feito. Art. 414. A intimação da sentença de pronúncia, se o crime for inafiançável, será sempre feita ao réu 
pessoalmente. A Lei n. 11.689/2008 que modificou o procedimento dos delitos dolosos contra a vida, norma processual pura, 
portanto, irretroativa, alterou o caput do art. 420 e incluiu o parágrafo único, instituindo a possibilidade de citação editalícia da 
decisão de pronúncia, quando o réu estiver solto e não for encontrado para citação pessoal. Consta dos autos que o fato 
imputado ao agravante data de 06/08/1989, sendo pronunciado a revelia em 26/03/1995, ocasião na qual o Magistrado de 
primeiro grau decretou a prisão preventiva. Desse modo, o processo do crime de homicídio do agravante não poderia ter 
prosseguido sem a sua citação pessoal, de forma que todos os demais atos posteriores à pronúncia, são nulos. Por sua vez, 
quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 109, inc. I, do Código Penal – CP é de 20 anos. A decisão de pronúncia é 
causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 117, inc. II, do CP. Assim, da data da pronúncia do agravante em 
26/03/1995 até os dias atuais, transcorreu prazo superior a 20 anos, restando prescrita a pretensão punitiva do Estado”. Nesse 
mesmo sentido: HABEAS CORPUS. CRIME ANTERIOR À LEI N. 9.271/1996. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. 
PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DOS ARTS. 413 E 414, AMBOS DO CPP. PROSSEGUIMENTO DO 
FEITO SEM A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL A PARTIR DA PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO. 1. Na hipótese de fato delituoso cometido antes da nova redação do art. 366 do CPP, dada pela Lei n. 9.271 
de 17/4/1996, se o réu, citado por edital, deixasse de comparecer em juízo sem motivo justificado, o processo seguiria à 
sua revelia até a pronúncia. A partir de então, consoante os textos dos arts. 413 e 414, então vigentes, o feito não 
poderia seguir, ficaria paralisado por conta da obrigatoriedade de intimação pessoal da pronúncia em caso de crime 
inafiançável. 2. Se houve inobservância da chamada crise de instância e o processo prosseguiu sem que o réu revel haja sido 
localizado, sem a efetiva ampla defesa, é nulo o julgamento de recurso em sentido estrito do Ministério Público, assim como os 
atos processuais subsequentes. 3. A Lei nº 11.689/2008, que conferiu nova reação ao art. 420, parágrafo único, do CPP e 
passou a prever a possibilidade de intimação da pronúncia por edital, não se aplica ao citado fictamente que não 
demonstrou conhecimento da ação penal, sob pena de violação das garantias constitucionais dispostas em favor do 
acusado. 4. Reconhecido o descumprimento da antiga redação dos arts. 413 e 414 do CPP, verifica-se a prescrição da 
pretensão punitiva pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, porquanto ultrapassado, antes 
mesmo da impetração do writ neste STJ, o prazo de 20 anos desde a decisão de pronúncia, sem notícia de causas 
interruptivas ou suspensivas. 5. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do recurso em sentido estrito contra a 
pronúncia e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto. (STJ; HC n. 530.189/SP, relator Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Assim, é fato que entre a data da pronúncia 
26/03/1995, até o presente momento, se aplicarmos as diretrizes do art. 366 do CPP, na época dos fatos, e art. 109, I do CP, 
verifica-se que ocorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena em abstrato, estando, pois, extinta a 
punibilidade diante a prescrição da pretensão punitiva. Ademais, a título de esclarecimento, a prescrição penal é matéria de 
ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do 
Código de Processo Penal  Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, e declaro extinta a punibilidade de PAULO 
DIAS DOS SANTOS, nos termos do artigo 107, IV do CP.  Determino à serventia: 1. Intimem-se MP e Defesa; 2. Após, 
arquivem-se os autos com as devidas baixas. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de 
Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Eu, 
Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 5000001-70.1991.827.2722   
Denunciado: GENIVALDO ALENCAR BEZERRA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de GENIVALDO ALENCAR BEZERRA, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido em 13.12.1967, filho Clementino Fonseca Bezerra e Ana Alencar Bezerra, atualmente em local incerto e 
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não sabido, intimado da sentença abaixo transcrita: DECIDO. Observa-se que o crime imputado ao acusado possui pena 
máxima de 30 (trinta) anos de prisão. A prescrição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 109 I, do Código Penal, 
ocorre em 20 (vinte) anos, quando o máximo da pena aplicada for superior a 12 (doze) anos. No caso, os fatos ocorreram no dia 
20/10/1990, na qual a denúncia fora recebida na data de 05/03/1991 e o acusado pronunciado na data de 18/09/1992. Pois bem, 
conforme consta na decisão do evento 2 – DEC16 fora decretada a suspensão processual com base no art. 366 do CPP. No 
entanto, a questão deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal processual no tempo, nessa ordem de ideia, 
por ocasião da pronúncia do acusado, a redação original do art. 366 do CPP, não previa a suspensão do processo e do prazo 
prescricional do réu revel. Vejamos: Art. 366. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para 
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Ademais, acerca deste assunto, destaco o voto do 
Ministro do STJ Joel Ilan Paciornik no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 164600 – DF de 01 de agosto de 2022. 
Em homenagem aos princípios da informação, da ampla defesa e da presunção de inocência, o referido artigo foi alterado pela 
Lei n. 9.271/96. Contudo, essa lei também cuidou de evitar que o réu não encontrado para ser citado pessoalmente pudesse 
beneficiar-se com a prescrição, evitando-se assim, a impunidade. Desse modo, a novel redação do art. 366 do CPP, caracteriza-
se por ser uma norma híbrida, prevendo a suspensão do processo do réu revel (direito processual), mas também a suspensão do 
prazo prescricional (direito material). Dado o seu caráter híbrido e reconhecendo que a suspensão do prazo prescricional é 
prejudicial ao réu, este Superior Tribunal de Justiça, consolidou jurisprudência no sentido de que a redação atual do art. 366 do 
CPP só se aplica aos fatos delituosos posteriores a 17/06/1996, data em que entrou em vigor a Lei n. 9.271. De outro modo, os 
arts. 413 e 414 do CPP, antes da alteração promovida pela Lei n. 11.689/2008, estabeleciam que o processo não poderia 
prosseguir sem que o réu fosse intimado da sentença de pronúncia que, no caso de crime inafiançável, hipótese em análise 
neste recurso, deveria ser sempre pessoal. Confiramse a redação original desses dispositivos: Art. 413. O processo não 
prosseguirá até que o réu seja intimado da sentença de pronúncia. Parágrafo único. Se houver mais de um réu, somente em 
relação ao que for intimado prosseguirá o feito. Art. 414. A intimação da sentença de pronúncia, se o crime for inafiançável,  será 
sempre feita ao réu pessoalmente. A Lei n. 11.689/2008 que modificou o procedimento dos delitos dolosos contra a vida, norma 
processual pura, portanto, irretroativa, alterou o caput do art. 420 e incluiu o parágrafo único, instituindo a possibilidade de 
citação editalícia da decisão de pronúncia, quando o réu estiver solto e não for encontrado para citação pessoal. Consta dos 
autos que o fato imputado ao agravante data de 20/10/1990, sendo pronunciado a revelia em 18/09/1995, ocasião na qual o 
Magistrado de primeiro grau manteve a decretação da prisão preventiva. Desse modo, o processo do crime de homicídio do 
agravante não poderia ter prosseguido sem a sua citação pessoal, de forma que todos os demais atos posteriores à pronúncia, 
são nulos. Por sua vez, quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 109, inc. I, do Código Penal – CP é de 20 anos. A 
decisão de pronúncia é causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 117, inc. II, do CP. Assim, da data da pronúncia do 
agravante em 18/09/1995 até os dias atuais, transcorreu prazo superior a 20 anos, restando prescrita a pretensão punitiva do 
Estado”. Nesse mesmo sentido: HABEAS CORPUS. CRIME ANTERIOR À LEI N. 9.271/1996. RÉU REVEL CITADO POR 
EDITAL. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DOS ARTS. 413 E 414, AMBOS DO CPP. 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL A PARTIR DA PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. 
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Na hipótese de fato delituoso cometido antes da nova redação do art. 366 do CPP, 
dada pela Lei n. 9.271 de 17/4/1996, se o réu, citado por edital, deixasse de comparecer em juízo sem motivo justificado, 
o processo seguiria à sua revelia até a pronúncia. A partir de então, consoante os textos dos arts. 413 e 414, então 
vigentes, o feito não poderia seguir, ficaria paralisado por conta da obrigatoriedade de intimação pessoal da pronúncia 
em caso de crime inafiançável. 2. Se houve inobservância da chamada crise de instância e o processo prosseguiu sem que o 
réu revel haja sido localizado, sem a efetiva ampla defesa, é nulo o julgamento de recurso em sentido estrito do Ministério 
Público, assim como os atos processuais subsequentes. 3. A Lei nº 11.689/2008, que conferiu nova reação ao art. 420, 
parágrafo único, do CPP e passou a prever a possibilidade de intimação da pronúncia por edital, não se aplica ao citado 
fictamente que não demonstrou conhecimento da ação penal, sob pena de violação das garantias constitucionais 
dispostas em favor do acusado. 4. Reconhecido o descumprimento da antiga redação dos arts. 413 e 414 do CPP, 
verifica-se a prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, porquanto 
ultrapassado, antes mesmo da impetração do writ neste STJ, o prazo de 20 anos desde a decisão de pronúncia, sem 
notícia de causas interruptivas ou suspensivas. 5. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do recurso em sentido 
estrito contra a pronúncia e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto. (STJ; HC n. 530.189/SP, 
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Assim, é fato que entre a data 
da pronúncia 18/09/1995, até o presente momento, se aplicarmos as diretrizes do art. 366 do CPP, na época dos fatos, e art. 
109, I do CP, verifica-se que ocorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena em abstrato, estando, pois, extinta 
a punibilidade diante a prescrição da pretensão punitiva.  Ademais, a título de esclarecimento, a prescrição penal é matéria de 
ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do 
Código de Processo Penal.  Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, e declaro extinta a punibilidade de 
GENIVALDO ALENCAR BEZERRA, nos termos do artigo 107, IV do CP. Determino à serventia: 1. Intimem-se MP e Defesa; 2. 
Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna 
Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 28 de setembro de 
2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 5000002-55.1991.827.2722   
Denunciado: GILSON RAFAEL DA SILVA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de GILSON RAFAEL DA SILVA, brasileiro, casado, natural de 
Mossoró-RN, filho de Francisco Rafael da Silva e Lourdes Rodrigues da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, 
intimado da sentença abaixo transcrita: DECIDO. Observa-se que o crime imputado ao acusado possui pena máxima de 30 
(trinta) anos de prisão. A prescrição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 109 I, do Código Penal, ocorre em 20 
(vinte) anos, quando o máximo da pena aplicada for superior a 12 (doze) anos. No caso, os fatos ocorreram no dia 27/08/1991, 
na qual a denúncia fora recebida na data de 28/11/1991 e o acusado pronunciado na data de 18/04/2002. Pois bem, conforme 
consta na decisão do evento 2 – DEC14 fora decretada a suspensão processual com base no art. 366 do CPP. No entanto, a 
questão deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal processual no tempo, nessa ordem de ideia, por ocasião 
da pronúncia do acusado, a redação original do art. 366 do CPP, não previa a suspensão do processo e do prazo prescricional 
do réu revel. Vejamos: Art. 366. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato 
do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Ademais, acerca deste assunto, destaco o voto do Ministro do STJ 
Joel Ilan Paciornik no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 164600 – DF de 01 de agosto de 2022. “Em homenagem 
aos princípios da informação, da ampla defesa e da presunção de inocência, o referido artigo foi alterado pela Lei n. 9.271/96. 
Contudo, essa lei também cuidou de evitar que o réu não encontrado para ser citado pessoalmente pudesse beneficiar-se com a 
prescrição, evitando-se assim, a impunidade. Desse modo, a novel redação do art. 366 do CPP, caracteriza-se por ser uma 
norma híbrida, prevendo a suspensão do processo do réu revel (direito processual), mas também a suspensão do prazo 
prescricional (direito material). Dado o seu caráter híbrido e reconhecendo que a suspensão do prazo prescricional é prejudicial 
ao réu, este Superior Tribunal de Justiça, consolidou jurisprudência no sentido de que a redação atual do art. 366 do CPP só se 
aplica aos fatos delituosos posteriores a 17/06/1996, data em que entrou em vigor a Lei n. 9.271. De outro modo, os arts. 413 e 
414 do CPP, antes da alteração promovida pela Lei n. 11.689/2008, estabeleciam que o processo não poderia prosseguir sem 
que o réu fosse intimado da sentença de pronúncia que, no caso de crime inafiançável, hipótese em análise neste recurso, 
deveria ser sempre pessoal. Confiramse a redação original desses dispositivos: Art. 413. O processo não prosseguirá até que o 
réu seja intimado da sentença de pronúncia. Parágrafo único. Se houver mais de um réu, somente em relação ao que for 
intimado prosseguirá o feito. Art. 414. A intimação da sentença de pronúncia, se o crime for inafiançável, será sempre feita ao réu 
pessoalmente. A Lei n. 11.689/2008 que modificou o procedimento dos delitos dolosos contra a vida, norma processual pura, 
portanto, irretroativa, alterou o caput do art. 420 e incluiu o parágrafo único, instituindo a possibilidade de citação editalícia da 
decisão de pronúncia, quando o réu estiver solto e não for encontrado para citação pessoal. Consta dos autos que o fato 
imputado ao agravante data de 27/08/1991, sendo pronunciado a revelia em 18/04/2002, ocasião na qual o Magistrado de 
primeiro grau decretou a prisão preventiva. Desse modo, o processo do crime de homicídio do agravante não poderia ter 
prosseguido sem a sua citação pessoal, de forma que todos os demais atos posteriores à pronúncia,  são nulos. Por sua vez, 
quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 109, inc. I, do Código Penal – CP é de 20 anos. A decisão de pronúncia é 
causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 117, inc. II, do CP. Assim, da data da pronúncia do agravante em 
18/04/2002 até os dias atuais, transcorreu prazo superior a 20 anos, restando prescrita a pretensão punitiva do Estado”. Nesse 
mesmo sentido: HABEAS CORPUS. CRIME ANTERIOR À LEI N. 9.271/1996. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. 
PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DOS ARTS. 413 E 414, AMBOS DO CPP. PROSSEGUIMENTO DO 
FEITO SEM A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL A PARTIR DA PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO. 1. Na hipótese de fato delituoso cometido antes da nova redação do art. 366 do CPP, dada pela Lei n. 9.271 
de 17/4/1996, se o réu, citado por edital, deixasse de comparecer em juízo sem motivo justificado, o processo seguiria à 
sua revelia até a pronúncia. A partir de então, consoante os textos dos arts. 413 e 414, então vigentes, o feito não 
poderia seguir, ficaria paralisado por conta da obrigatoriedade de intimação pessoal da pronúncia em caso de crime 
inafiançável. 2. Se houve inobservância da chamada crise de instância e o processo prosseguiu sem que o réu revel haja sido 
localizado, sem a efetiva ampla defesa, é nulo o julgamento de recurso em sentido estrito do Ministério Público, assim como os 
atos processuais subsequentes. 3. A Lei nº 11.689/2008, que conferiu nova reação ao art. 420, parágrafo único, do CPP e 
passou a prever a possibilidade de intimação da pronúncia por edital, não se aplica ao citado fictamente que não 
demonstrou conhecimento da ação penal, sob pena de violação das garantias constitucionais dispostas em favor do 
acusado. 4. Reconhecido o descumprimento da antiga redação dos arts. 413 e 414 do CPP, verifica-se a prescrição da 
pretensão punitiva pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, porquanto ultrapassado, antes 
mesmo da impetração do writ neste STJ, o prazo de 20 anos desde a decisão de pronúncia, sem notícia de causas 
interruptivas ou suspensivas. 5. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do recurso em sentido estrito contra a 
pronúncia e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto. (STJ; HC n. 530.189/SP, relator Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). Assim, é fato que entre a data da pronúncia 
18/04/2002, até o presente momento, se aplicarmos as diretrizes do art. 366 do CPP, na época dos fatos, e art. 109, I do CP, 
verifica-se que ocorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena em abstrato, estando, pois, extinta a 
punibilidade diante a prescrição da pretensão punitiva. Ademais, a título de esclarecimento, a prescrição penal é matéria de 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5278 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 21 

 

 
 

ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do 
Código de Processo Penal. Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, e declaro extinta a punibilidade de GILSON 
RAFAEL DA SILVA, nos termos do artigo 107, IV do CP. Determino à serventia: 1. Intimem-se MP e Defesa; 2. Após, 
arquivem-se os autos com as devidas baixas. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de 
Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Eu, 
Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal de Competência do Júri 
Autos nº 0000689-61.2021.8.27.2724 
Réu: ANTONIO ALVES DA SILVA 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado ANTONIO ALVES DA SILVA, 
brasileiro, nascido aos 10/07/1940, CPF nº 188.355.621-04, filho de Cícera Alves da Silva, residente no P.A Reis, zona rural, 
Axixá do Tocantins, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
 cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de ação penal n° 0000689-61.2021.8.27.2724, no 
qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da 
Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (27/09/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e 
subscrevi. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0001734-65.2019.8.27.2726/TO 
EDITAL Nº 6346091 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: 1. INTIMAR o requerido: AMADEUS MARTINS DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF (MF) 
sob o nº 002.696.801-01, filho de Joana Martins da Silva, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de até 15 
(quinze) dias, pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagamento do débito alimentar apontado na inicial 
relativo aos meses de agosto de 2018 a março de 2019, no valor de 1.778,28 (um mil setecentos e setenta e oito reais e vinte 
e oito centavos), sob pena de penhora dos bens necessários à satisfação docrédito, além de protesto da decisão judicial, nos 
termos do artigo 528, § 8º c/c artigo 523 CPC/2015. 2. CIENTIFICÁ-LO, de que, somente será aceita justificativa como 
comprovação de fato que gere impossibilidade absoluta de pagar. conforme despacho lançado no evento 58, 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 06 de 
Setembro de 2022. Eu, Mara Núbia Martins dos Santos, Técnica Judiciária, digitei o presente e conferi. 
  
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA,  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, tramita o processo de 5001293-73.2008.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por OTACILIO GUIMARAES OLIVEIRA e GUIOMAR APARECIDO MENDES, em desfavor 
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de WESLEY ALVES DE ARAÚJO, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada WESLEY ALVES DE 
ARAÚJO, atualmente em endereço incerto e não sabido, de que foi efetivada a penhora via sistema Sisbajud, no valor 
de R$ 513,79 (quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos), bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º 
do NCPC), comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 
854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores, conforme determinado no Decisão 
do evento 80. 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 
211215215713 para acesso integral. Eu, Amanda Coelho Soares, Servidora de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das 
Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.  
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 6318784v3 e do código CRC 3c20307d. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0016985-46.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): LUAN WESLEY MIRANDA DE FARIAS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) LUAN WESLEY MIRANDA DE FARIAS, brasileiro, solteiro, estudante, 
nascido aos 31/12/1991, natural de Miranorte/TO, inscrito no CPF nº 033.460.241-64, filho de Luciane Miranda e de Juarez 
Pinheiro de Farias, residente e domiciliado na 1203 SUL, QI. 34, AL. 04, LT. 14 - PLANO DIRETOR SUL - 77000000 - Palmas, 
TO (Residencial), ARSO 121 (1203 Sul) Alameda 4, Lote 14, QI-34 - Plano Diretor Sul - 77019436 - Palmas (Residencial), 
Avenida José Amâncio de Carvalho, 686, CASA - Setor Central - 77660000 - Miranorte (Residencial) e Rua 12A, N 03, Alameda 
14, Lt. 14 - Jardim Santa Helena - 77060465 - Palmas (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da 
AÇÃO PENAL nº 00169854620218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor 
de: LUAN WESLEY MIRANDA DE FARIAS, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Miranorte/TO, filho de Luciane Miranda e 
Juarez Pinheiro de Farias, inscrito no CPF sob nº 033.460.241-64, nascido em 31/12/1991, residente e domiciliado na Av T5, nº 
1249, Ap 1604a Setor Bueno, Goiânia - GO; Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no início do mês de agosto de 2019, o 
denunciado LUAN WESLEY MIRANDA DE FARIAS, obteve para si, vantagem ilícita, mantendo as vítimas Luiz Alberto 
Gonçalves Pereira e Moisés Henrique Nunes em erro mediante ardil e meio fraudulento. Consta nos autos que, na data dos 
fatos, a vítima Luiz Alberto obteve a informação, por meio de colegas de faculdade, de uma “assessoria universitária” para 
transferência do curso de medicina do exterior para o Brasil, na cidade de Mineiros-GO. Foi relatado então que quem prestava 
serviço assessoria para esse tipo de transferência era o denunciado. Assim, foi iniciada a negociação para a prestação dessa 
propalada assessoria e, dentre os serviços prestados, estaria o requerimento de documentos à faculdade, a tradução do diploma 
do espanhol para o português, e posteriormente, todo o apostilamento e legalização nos órgãos responsáveis. Consta nos autos 
que o denunciado alega para as vítimas ser esse um serviço de alta complexidade e portanto comprando milhares de reais. O 
denunciado cobrou da vítima Luiz Alberto o valor de R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais). Da vít ima Moisés 
Henrique, o qual foi mantido em erro sob as mesmas circunstâncias que Luiz Alberto, foi cobrado o valor de R$ 55.800,00 
(cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), valores depositados na conta nº 9.288-6, variação 51, da Agência 5921-8 do Banco do 
Brasil, situada nesta capital. Consta nos autos que, após passado o prazo de matrícula e transferência para a faculdade 
pleiteada (UNIFIMES), as vítimas entraram em contato com o denunciado, que os comunicou que não havia mais o edital para a 
referida transferência e que o dinheiro das vítimas havia sido utilizado em sua totalidade para a realização do serviço prometido e 
que, portanto, não haveria devolução dos valores. Nos Termos de Declarações do denunciado (evento 1, INIC1, fls. 275), este 
nega o cometimento do crime, afirmando que já teve uma média de 20 (vinte) clientes e realizou os serviços com sucesso, que 
apenas com as duas vítimas em questão houve contratempos com a transferência para a faculdade pretendida. Contudo, a 
investigação policial apresentou fortes elementos probatórios que indicam conduta criminosa habitual por parte do denunciado, 
uma vez que, em 12 de abril de 2019, foi deflagrada a “Operação Asclépio”, em que o denunciado fazia parte como integrante de 
uma organização criminosa formada para fraudar certames de medicina, na qual verificou-se a atuação do denunciado, em 
diversas cidades do Brasil, envolvido com prática de estelionato (evento 1, INIC1, fls. 280 e 281). Consta que o denunciado teve 
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repentino crescimento patrimonial, com a aquisição de diversos imóveis e veículos de luxo, conforme ficou demonstrado na 
investigação (evento 1, PET2, fls. 1-15). Assim agindo, o denunciado LUAN WESLEY MIRANDA DE FARIAS, incorreu nas 
sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, motivo pelo qual o 
MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação dos denunciados para, 
querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que os 
denunciados se ocultam para não serem citados, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, 
aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrados os denunciados no endereço 
constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 
do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não constituírem defensor, 
requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente 
denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições 
das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a 
pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado, devendo 
ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, 
conforme o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Para depor sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou 
requisição das vítimas e testemunhas abaixo arroladas para depor em Juízo, sob as cominações legais. ÍTIMAS: 1 – LUIZ 
ALBERTO GONÇALVES PEREIRA (vítima) – residente e domiciliado na Rua 02, Qd. 26, Lt. 07, 72960-000, Alto Da Boa Vista, 
Corumbá De Goiás, Go, N/I 2 – MOISÉS HENRIQUE NUNES RODRIGUES (vítima) – residente e domiciliado na Rua 70, 441, Q 
124, L 45, bairro ST Central, GoiâniaGO; 3- RODRIGO LUIZ JAYME, Delegado de Polícia, podendo ser localizado na 3ª 
Delegacia da Polícia de Corumbá de Goiás/GO; Palmas-TO, 17 de maio de 2021. VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA Promotor de 
Justiça – Em Substituição. DESPACHO: Considerando que o acusado Luan Wesley Miranda de Farias não foi 
localizado, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. 
Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do 
CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para 
confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, 
movimentando o processo ao localizador correspondente e informando o resultado do cálculo como lembrete na "capa" dos 
autos. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 26 de setembro de 2022. LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, 
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na 
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 27/09/2022. Eu, NATHALY 
TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO DE MÚTUO registrada sob o n.º  
0038969-862021.827.2729 na qual figura como Exequente: ESTADO DO TOCANTINS, Executado:  JOAO RIBEIRO DA 
SILVA,  ELIZABETE ALVES GONCALVES, É O presente para CITAR a parte Executada JOAO RIBEIRO DA SILVA portador do 
CPF nº 00964145103, estando em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da 
dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte 
executado de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela 
metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do 
exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, 
art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o 
Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da 
PENHORA, observandose o disposto nos §§ P ao 42 do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado 
for a parte executada), INTIME-SE 2 o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 
842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem 
para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à 
efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e 
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havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido 
(CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os 
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 
827, § 12). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 29 de  agosto de 2022. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária 
que o digitei e subscrevi 
 

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 ARNILDO ANTUNES, CPF/CNPJ: 872.794.011-04, para que, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0048518-91.2019.8.27.2729 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
23 de setembro 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 KR FITNESS LTDA, CPF/CNPJ: 10.830.458/0001-21, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0028932-97.2021.8.27.2729, 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) 
20210000154, inscrita em 28/04/2021, referente ao MUL-SANIT; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 14.754,90 
(quatorze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 23 
de setembro 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 CREDVISÃO NEGÓCIOS LTDA, CPF/CNPJ: 15.302.077/0001-93, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036121-29.2021.8.27.2729, 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) 20210001085, inscrita em 03/10/2019, referente a MULTA INFRAÇÃO DE POSTURAS; 20210001086, inscrita 
em 24/01/2020, referente ao TLF; 20210001087, inscrita em 24/01/2020, referente ao TLS; cujo valor à época do ajuizamento 
era de R$ 2.643,55 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 23 de setembro 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 COSTA E OLIVEIRA EDUCACIONAL LTDA, CPF/CNPJ: 25.363.109/0001-14, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0030931-85.2021.8.27.2729, que lhe 
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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) 20210000659, inscrita em: 17/06/2021, referente ao TLF - TX; 20210000660, inscrita em 
12/04/2021, referente ao TLF - TX LIC; 20210000661, inscrita em: 12/04/2021, referente ao MUL-POS; cujo valor à época do 
ajuizamento era de R$ 2.448,43 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 23 de setembro de 2022. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00028788820218272731   Chave n. 298933726721 
Denunciado: WALDIR RIBEIRO DE ARAÚJO 
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 WALDIR RIBEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, motorista, natural de Morada Nova de Minas/MG, nascido aos 
31/05/1950, filho de Delminda Ribeiro, inscrito no CPF n. 265.197.206-15 e no RG n. 514.509 SSP/MG, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98. E, o qual se encontra em lugar incerto 
e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do 
inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, 
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado 
do Tocantins, aos 26/09/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00067031120198272731   Chave n. 176562922319 
Denunciado: WELTON VIEIRA REGO DA SILVA e ELTON CARLOS RAMOS DE SOUZA SOARES 
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 WELTON VIEIRA REGO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 11.11.1984, natural de 
Araguaína/TO, filho de Pedro Rego da Silva e de Maria Aparecida da Silva, residente na chácara Bom Jesus, no Assentamento 
Manchete, em Marianópolis/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826 
(Estatuto do Desarmamento) (posse de arma de fogo). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/09/2022. 
Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Servidor Judiciário), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0002085-62.2015.8.27.2731 
Acusado: GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS 
 Infração; Art. 155, §4°, inc. IV, c.c art. 14, inciso II do CP 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
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contra o sentenciado GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 07.01.1985 em Pindorama-TO, filho 
de Isabel Ferreira dos Santos , o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos 
epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, 
acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de GRACIEL FERREIRA DOS SANTOS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência 
ao Ministério Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente expedidos". Conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 28 de setembro 2022. (28/09/2022). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei 
e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0002098-61.2015.8.27.2731 
Acusado: DELVANE DA SILVA PEREIRA 
 Infração; Artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado DELVANE DA SILVA PEREIRA, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 12.06.1982 em Amarantes-MA, 
RG 1.059.081 SSP/TO, filho de Nelson de Aguiar Pereira e Maria Ribeiro da Silva, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: " Tendo em vista o 
que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, 
inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DELVANE DA SILVA PEREIRA. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente 
expedidos. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE". Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 28 de setembro 2022. 
(28/09/2022). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO 
E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0004954-61.2016.8.27.2731 
Acusado: VALDENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 
 Infração; artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o artigo 70, do CPB 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado VALDENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: DINÁ ALVES DE LIMA e ALDENOR RODRIGUES 
Naturalidade: MIRACEMA DO TOCANTINS-TO Data do Nascimento: 27.12.1967 Grau de Instrução: Não informado Estado Civil: 
SOLTEIRO Profissão: APONTADOR, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos 
autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: " Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, 
acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. 
Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente expedidos. Transitada em julgado, ARQUIVE-
SE". Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 28 de setembro 2022. (28/09/2022). Eu (Angel Yuri Marques 
Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0004492-41.2015.8.27.2731 
Acusado: JAIR ALVES DA SILVA DE MARANES 
 Infração; Artigo 129 §9º do CPB c/c Lei nº 11.343/06 
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... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JAIR ALVES DA SILVA DE MARANES, brasileiro, união estável, operador de máquina, natural de Monte do 
Carmo/TO, nascido em 27/02/1981, filho de Carmosina Alves Assunção, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: " Tendo em vista o 
que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, 
inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JAIR ALVES DA SILVA DE MARANES. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente 
expedidos. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE". Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 28 de setembro 2022. 
(28/09/2022). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO 
E SILVA. Juíza de Direito. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de inscrições de interdição 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª 
Publicação. 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER, 
que por este Juízo se processa a AÇÃO DE Interdição/Curatela sob o nº. 00010029820218272731, requerida por REGIANE 
CRISTINA CAMARGO em face de RAUL MILLA, sentenciada em 09/05/2022 (ev. 66), a qual a paret final segue transcrita: "(...)-
3. Dispositivo:Ante o exposto:1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 11; e,2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o 
processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para:a) DECLARAR a 
incapacidade parcial do RAUL MILLA para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por 
prazo indeterminado;b) NOMEAR-LHE a autora REGIANE CRISTINA CAMARGO MILLA como sua CURADORA DEFINITIVA.3. 
Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada 
a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela.Em obediência 
ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-
SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se 
disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, 
constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.Após o trânsito em 
julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.212,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará 
suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).Com o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03 
de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte 
requerida é beneficiária da gratuidade da justiça.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se. Paraíso do Tocantins/TO, data 
certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito."E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar 
do Fórum Local e no Diário da Justiça. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues- Técnica Judiciária, digitei. Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Guarda, registrada sob o nº 00007991020198272731, na qual figura como requerente M. A C. 
S., beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requeridos M. L. DA C. L. e D. B. C. G. E é o presente para CITAR os 
requeridos M. L. DA C. L. e D. B. C. G. , residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da 
presente ação, e, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o pedido, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática, 
resguardados os direitos indisponíveis envolvidos, bem como  INTIMÁ-LOS da decisão proferida no ev. 06, a qual DEFERIU A 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para o fim de colocar V. E. C. C. sob a guarda provisória da requerente M. A. C. S., 
para todos os fins e efeitos de direito, o que faço com suporte no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.609/90. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum 
Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha Nogueira 
Rodrigues - digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
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PARANÃ 
Diretoria do foro 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E 
DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
 O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei, 
etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de 
Paranã, Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob o número 0000244-58.2017.8.27.2732, Chave do 
Processo: 497259370717, tendo como requerido, YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (nome fantasia TELEXFREE), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.669.325/0001-88, com sede na Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, nº 451, sala 2002/2003, Edifício Pedro Tower, bairro Enseada do Suá, CEP: 29050-335, Vitória/ES, sendo o 
presente para CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E 
DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, para responderem aos atos e termos da ação 
proposta contestando-a caso queiram, no prazo de 20 (vinte) dias, ficando desde já cientes de que não sendo contestada a 
ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Se o réu não contestar a ação, 
reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme despacho a seguir 
transcrito: DESPACHO. Defiro. Cite-se por edital com prazo de 20 dias. Decorrido o prazo, nomeio desde logo curador especial 
ao requerido na pessoa da Defensora Pública, com atribuições nessa Comarca para, querendo apresentar contestação, no prazo 
de 30 dias. Em seguida, ouça-se a parte autora em 15 dias, data indicada no sistema. as) Dr. MARCIO SOARES DA CUNHA - 
Juiz de Direito. E, para que não aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser publicada no Diário da 
Justiça, bem como afixada uma via do presente no mural púbico do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 
Paranã, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de agosto de 2022. Eu, Luã Pina Lima, Técnico Judiciário o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E 
DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei, 
etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de 
Paranã, Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando Ação de Usucapião, sob o 
número 0001348-12.2022.8.27.2732, Chave do Processo: 638547986222, tendo como requerido: QUINTINA PEREIRA DA 
CRUZ; OLEGARIO PEREIRA DA CRUZ; MODESTINA PEREIRA DA CRUZ; JUNIETA PEREIRA DA CRUZ COSTA; 
GUILHERME PERERA DA CRUZ; ESPOLIO DE VITOR PEREIRA DA CRUZ; EMILIA PEREIRA DA CRUZ; ELANO PEREIRA 
DA CRUZ;  DOMINGAS PEREIRA DA CRUZ e INEZ PEREIRA DA CRUZ PIEDADE, sendo o presente para CONHECIMENTO E 
CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS, para responderem aos atos e termos da ação proposta contestando-a caso queiram, no prazo 
de 30 (trinta) dias, ficando desde já cientes de que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 
autor. (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme despacho a seguir transcrito: DESPACHO. 1. Recebo a ação. 2. Citem-
se a parte requerida e os confinantes elencados na petição inicial e matrícula imobiliária, preferencialmente por carta com aviso 
de recebimento, para em 15 dias contestarem a ação, sob pena de terem-se por verdadeiros os fatos articulados na petição 
inicial (art. 344 do Código de Processo Civil). 3. Cite-se por edital eventuais terceiros interessados (art. 259, I). 4. Cientifiquem-se, 
via eproc, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, no prazo de 30 dias (art. 218 §1º 
do CPC). Cumpra-se, data indicada no sistema. as) Dr. Marcio Soares da Cunha - Juiz de Direito. E, para que não aleguem 
ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser publicada no Diário da Justiça, bem como afixada uma via do 
presente no mural púbico do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos 02 dias 
do mês de setembro de 2022. Eu, Luã Pina Lima, Técnico Judiciário o digitei e conferi 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E 
DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei, 
etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de 
Paranã, Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando AÇÃO DE USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, sob o número 0001177-55.2022.8.27.2732, Chave do Processo: 785913003922, Sítio Santo Expedito ou 
Buqueirão, requerido por MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG. nº 1.438.100 
SSP-TO e CPF nº 310.387.601-78, residente e domiciliado na AV. República do Líbano, nº 2526, Ap 303, Edificio Adress, Setor 
Oeste, Goiânia-GO, CEP74115- 030, sendo o presente para CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
AUSENTES E INCERTOS, E DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, para responderem 
aos atos e termos da ação proposta contestando-a caso queiram, no prazo de 30 (dias) dias, ficando desde já cientes de que 
não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Se o réu não 
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contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme 
despacho a seguir transcrito: DESPACHO. Por se tratar de direito indisponível, deixo de designar audiência de conciliação e 
mediação. Citem-se a parte requerida e os confinantes elencados na petição inicial e matrícula imobiliária para, em 15 (quinze) 
dias, contestarem a ação, sob pena de terem-se por verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Citem-se por edital 
eventuais terceiros interessados. Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o 
Município, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se, data indicada no sistema. Dr. MARCIO SOARES DA CUNHA - 
Juiz de Direito. E, para que não aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser publicado no Diário da 
Justiça, bem como afixada uma via do presente no placard do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Paranã, 
Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de agosto de 2022. Eu, Luã Pina Lima, Técnico Judiciário o digitei e conferi. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000195-29.2022.8.27.2736 
AUTOR: LEONAILDES DE SOUSA AMORIM 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 30/01/2003 a 
30/01/2008, 30/01/2008 a 30/01/2013 e 30/01/2013 a 30/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000194-44.2022.8.27.2736 
AUTOR: EUDALIA SILVA PINTO 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 28/01/2003 a 
28/01/2008, 28/01/2008 a 28/01/2013 e 28/01/2013 a 28/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
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despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000199-66.2022.8.27.2736 
AUTOR: MARIA LUISA SOARES PEREIRA 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 19/04/2004 a 
19/04/2009, 19/04/2009 a 19/04/2014 e 19/04/2014 a 19/04/2019. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000197-96.2022.8.27.2736 
AUTOR: MARIA ALICE FERNANDES DE SOUZA 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 02/02/2004 a 
02/02/2009, 02/02/2009 a 02/02/2014 e 02/02/2014 a 02/02/2019. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
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INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000192-74.2022.8.27.2736 
AUTOR: CLEDSON CARVALHO DE AGUIAR 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 27/01/2003 a 
27/01/2008, 27/01/2008 a 27/01/2013 e 27/01/2013 a 27/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000190-07.2022.8.27.2736 
AUTOR: ANA ROSA RODRIGUES FAUSTINO CIRQUEIRA 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 27/01/2003 a 
27/01/2008, 27/01/2008 a 27/01/2013 e 27/01/2013 a 27/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000196-14.2022.8.27.2736 
AUTOR: MARGARETE GLÓRIA FONTOURA MOREIRA 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
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acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 28/01/2003 a 
28/01/2008, 28/01/2008 a 28/01/2013 e 28/01/2013 a 28/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
Dr. Jorge Amancio de Oliveira, MM. Juiz de Direito nesta 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 Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal nº 0002672-93.2020.8.27.2736, em que o Ministério Público Estadual como autor move 
em desfavor de CÉLIO ANÍSIO ANTONIO e ARCILENE OLIVEIRA DA SILVA, denunciados nos termos dos artigos 217-A, na 
forma do artigo 69 por 2 (duas) vezes, e naquela do artigo 215-A, também em concurso material, com aplicação das causas de 
aumento de pena do art. 226, I e II, todos do Código Penal, com a incidência, ainda, da Lei 11.340/2006 e ainda nos rigores da 
Lei n.° 8.072/90, ainda esta última como participe ARCILENE OLIVEIRA DA SILVA (art. 29 do código penal). Sendo o presente 
edital para CITAR os réus CÉLIO ANÍSIO ANTONIO e ARCILENE OLIVEIRA DA SILVA, que encontram-se atualmente em local 
incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação por escrito, informando-o que na resposta, poderá 
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta 
do Tocantins/TO, aos 27 de setembro de 2022. Eu Gabriella Monteiro Valadares Azevedo, Chefe de Secretaria, digitei e 
subscrevo. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:17/11/2022 
2ª Praça:24/11/2022 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$304.548,12 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Número: 0005001-80.2017.8.27.2737 
Requerente: SEMENTES SÃO MATEUS LTDA, CPF 02563561000124 
Requerido: IVAIR GANDA DE ARRUDA, CPF;42397359634 e NISCE MESIARA COSTA, CPF:62651714100. 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 17/11/2022 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
01 uma área de terreno urbano, situado na Rua Frederico Lemos esquina com Rua Baríolomeu Bueno, centro, com uma 
área de 1.800 m2, com limites e confrontações constante da matricula número 3.830 do livro de registro geral do 
Cartório de Registro de Imóveis de Porto Nacional - TO. Benfeitorias; sob o terreno acima descrito encontrar-se 
edificado (01) uma prédio com 600,OOm2 de área construída; paredes e estrutura de cimento, rebocada, cobertura em 
estrutura metálica e telha canaletão tipo amianto e pintura velha, cujo imóvel avilio em R$ 2.200,000,00 ( dois milhões e 
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duzentos e reais).. Através do presente, ficam intimados os executados IVAIR GANDA DE ARRUDA, CPF 42397359634, 
das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da 
avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 24/11/2022 ás 14:00horas, para a venda a quem 
maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:23/11/2022 
2ª Praça:30/11/2022 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$54.004,75 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000460-26.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156. 
Requerido: AGROPEKUS COM VAREJISTA DE PRODUTORES VETERINARIOS LTDA - EPP, CNPJ:(37.380.243/0001-02  - 
IVAIR GANDA DE ARRUDA, CPF: 423.973.596-34 e NISCE MESIARA COSTA, CPF: 626.517.141-00. 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 23/11/2022 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
Um Imóvel: de terreno Urbano- matricula n°(22-7-270-') - R1-22-8, LIVRO 00109CV, FIS.064, da Rua Bartolomeu BUéno' 
Centro de Porto Nacional, não possuindo nenhuma benfeitoria no imóvel, e que avalio o mesmo por 500,000,00 
(Quinhentos Mil Reais). Através do presente, ficam intimados os executados NISCE MESIARA COSTA, IVAIR GANDA DE 
ARRUDA e AGROPEKUS COM VAREJISTA DE PRODUTORES VETERINARIOS LTDA - EPP, datas das hastas públicas, 
caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos 
serão levados à 2ª hasta pública no dia 30/11/2022 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no 
placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU 
FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:01/11/2022 
2ª Praça:08/11/2022 
Horário:14:00horas 
Valor do débito:R$267.922,02 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000465-48.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: JORNAL O PARALELO 13 – II PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA e/ou e/ou EDIVALDO DE SOUZA 
RODRIGUES. 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto 
Nacional, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 01/11/2022 ás 14:00horas para a realização da 1ª hasta 
pública, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará 
a público o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do 
executado, a saber: Imóvel - Um Lote de terreno urbano, Qd. 113 - loteamento Bairro Porto Imperial da da cidade de Porto 
Nacional, com frente para o Norte e Oeste e fundos para o Sul e Leste, com área de  710,46m2 (setecentos e dez metros 
equarenta e seis centímetros quadrado), com limites e confrontações constantes na matricula sob o nº 1.3770, livro 2, 
registro geral do CRI de Porto Nacional/TO, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 1. O valor do maior lance 
poderá ser parcelado até olimite do crédito exequendo, que atualmente é de R$267.922,02. No parcelamento acima indicado o 
pagamento poderá ser dividido em até 60 (sessenta) vezes, observada a parcela mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais); 3. O 
Arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, a primeira prestação recolhendo-a por Documento de Depósitos Judiciais 
e Extrajudiciais (DJE), observando o código de receita 4396 (Parcelamento de Arrematação - Primeira Parcela - Depósito 
Judicial), a ser utilizado nocampo 12 da DJE, com a identificação do nome e respectivo CPF/CNPJ do arrematante;4.Até a 
expedição da carta de arrematação, o arrematante deverá continuar depositando, mensalmente, as parcelas que vierem a se 
vencer, mediante DJE acima referido, cujos valores depositados permanecerão à disposição do juízo,quando então deverá ser 
providenciada a transformação empagamento definitivo;5.Após a emissão da carta de arrematação, o arrematante deverá 
comparecer à Seção da Dívida Ativa da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional ou à Unidade de atendimento integrado da 
Receita Federal de sua jurisdição para proceder ao parcelamento das demais prestações, em conformidade com os requisitos da 
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Portaria PGFN 79/2014, cujas prestações serão recolhidas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), 
utilizando o código de receita nº 7739. Através do presente, ficam intimados os executados JORNAL O PARALELO 13 – II 
PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA, CNPJ 05.999.400/0001-76 e/ou EDIVALDO DE SOUZA RODRIGUES - 
CPF:192.308.001-63  das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual 
ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 08/08/2022 ás 14:00 horas, para 
a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto 
Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 09/11/2022 
2ª Praça: 16/11/2022 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$101.357,09 
Ação: Cumprimento de sentença. 
Número: 5001031-31.2010.8.27.2737 
Requerente: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA, CPF 06881828000182 
Requerido: GILBERTO PEDRO CAPPELLESSO, CPF: 29777666934 e DARCI FRANCISCO CAPPELLESSO, CPF: 
52477614991 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado a 1ª Hasta para o dia 09/11/2022 ás 14:00horas, no átrio do Fórum local, situado no 
Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e 
arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - uma gleba de 
terras no imóvel rural denominado "ALMAS", situados neste município de Arraias, Estado do Tocantins, hoie com a 
denominação dada pelos outorgados compradores de "FAZENDA BELA VISTA I", com a área de 93,36 alqueires ou 
451,8691 hectares, dentro dos seguintes limites e confrontações: "Inicia-se no vértice denominado M-01 
(N=8.554.276,185;E=224.801,067), em limites com Parte da Fazenda Bela Vista, daí seque confrontando com o referido 
imóvel, com os seguintes azimutes e distâncias: 206°190811-4.781,69m, até o vértice M-02 
(N=8.549.990,165;E=222.681,030); 296°14'53" - 945,00m, até o vértice M-03 (N=8.550.408,100;E=221.833,471), 
confrontando com o Lote 03 do Lot. Fazenda Bela Vista, dai segue com azimute e distância de 26°1908" - 4.781 69m até 
o vértice M-04 (N=8.554.694,121;E=223.953,509), confrontando com parte da Fazenda Bela Vista, dai seque com azimute 
e distancia de 116°14'53" - 945,00m, até o início desta descrição, no vértice M-01". PROPRIETÁRIO: THEODOSIO 
RIBEIRO DA SILVA E JOSÉ RIBEIRO DA SILVA. REGISTRO ANTERIOR: R-2955 e R-2957 a fls. 106v e 107 e 107v a 108 do 
Livro n° 3-D de Registro de Imóveis deste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Arraias, 02 de dezembro de 2012". 
Após a realização da penhora, procedi a devida notificação do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 10 de 
Notas desta cidade, na pessoa de seu oficial tabelião, o senhor Carlos Augusto Nunes Cordeiro precisamente nesta 
data, a fim de que o mesmo proceda ao REGISTRO DA PENHORA do imóvel acima descrito, consoante se depreende da 
nota de ciente emitida no mandado anexo, comprometendo-se a encaminhar a respectiva certidão de registro da 
penhora à Escrivania em que tramita o feito. Findando-se os procedimentos afeitos a penhora, estando a mesma 
efetivada, precisamente na data de 12/05/2020, estando a mesma efetivada NOMEIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO 
PARTICULAR DO BEM IMÓVEL PENHORADO o próprio executado DARCI FRANCISCO CAPPELESSO CPF: 297.776.669-
3, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da 
avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 16/11/2022 ás 14:00horas, para a venda a quem 
maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 03/11/2022 
2ª Praça: 10/11/2022 
Horário: 14:00 horas 
Valor do débito: R$192.240,06 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5004384-11.2012.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: A L N DE BARROS - CNPJ: 00.096.709/0001-32 e/ou ANTÔNIO LUIZ NUNES DE BARROS - CPF: 546.947.101-25 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto 
Nacional, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 03/11/2022 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta 
pública, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará 
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a público o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do 
executado, a saber: Imóvel - 01(um) imóvel localizado na Av. Tocantins, esquina com Rua 01 com áre a de 621,94m2 - 
Matricula 16.023 do Livro 02 de Registro Geral.- Após pesquisa no mercado, AVALIO o bem imóvel, com suas 
benfeitorias em R$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais)    . Através do presente, ficam intimados os executados A 
L N DE BARROS - CNPJ: 00.096.709/0001-32 e/ou ANTÔNIO LUIZ NUNES DE BARROS - CPF: 546.947.101-25, das datas das 
hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens 
acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 10/11/2022 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. 
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado 
uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: 
CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 0002189-89.2022.8.27.2737 
Ação: Carta Precatória Cível 
Requerente: Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi 
Requerido: LUIS MARINHO DE OLIVEIRA 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITAR o requerido LUIS MARINHO DE OLIVEIRA, CPF nº 167.482.471-8, por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai 
anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os 
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. OBS: Os 
autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: 
eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 
3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que 
será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente 
edital no átrio do fórum. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Processo: 0004264-05.2016.827.2740 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Autor: Ministério Público Estadual 
Requerido: Leontino Pereira de Souza 
FINALIDADE: Oferecer conhecimento a todos da decretação de Sentença de INTERDIÇÃO de Cícera Sousa Torres, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/02/1966, natural de Paraibano/MA, filha de Tereza de Sousa Torres, RG n. 946.718 SSP/TO, residente e 
domiciliada no Povoado Cacau, Tocantinópolis-TO; e nomeado como CURADOR DEFINITIVO Deglan Pereira Torres, brasileiro, 
nascido aos 09/08/1991, natural de Xinguara/PA, filho de Leontino Pereira de Souza e Cícera Sousa Torres, RG n. 1.049.803, 2ª 
via SSP/TO, CPF n. 050.525.521-90, residente e domiciliado no Povoado Ribeirãozinho, Tocantinópolis/TO. Tudo consoante 
Sentença prolatada, assim transcrita parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 
487, inc. I, do CPC e DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interdita Cícera Sousa Torres nomeando como novo 
curador do interdito a Sr. DEGLAN PEREIRA TORRES A, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 
imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Expeça-se TERMO DE CURATELA 
DEFINITIVA, sendo que no referido termo, deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do Código de 
Processo Civil. Cumpra-se o disposto nos artigos 755 e 759 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a 
presente sentença no Registro Civil, oficiando a Serventia Extrajudicial desta cidade. Publique-se o ato, conforme determinação 
expressa no artigo 755, § 3° do CPC. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na 
distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada 
pelo sistema. HELDER CARVALHO LISBOA-Juiz de Direito”. Eu Deyvid Alves Pereira-servidor de secretaria, digitei. 
Tocantinópolis/TO em 28 de setembro de 2022. 
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Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0004439-91.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: MARIA DO SOCORRO NEVES DA SILVA 
RÉU: EVA MARIA DA SILVA 
EDITAL Nº 6367448 
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 EVA MARIA DA SILVA, brasileira, viúva, 
aposentada, portadora do Registro Geral nº 1018898, SSP/GO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF nº 78821657191, 
filha de Rosa Maria da Conceição Silva, residente e domiciliada no Povoado Olho D’água de Cima, s/n, próximo cemitério, Zona 
Rural, Tocantinópolis/TO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido 
nomeada CURADORA a Srª MARIA DO SOCORRO NEVES DA SILVA, brasileira, convivente, lavradora, portadora do Registro 
Geral nº 617114, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº 001.353.171-93, residente e domiciliada no Povoado Olho 
D’água de Cima, s/n, próximo cemitério, Zona Rural, Tocantinópolis/TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditado, 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 EVA MARIA DA SILVA, por incapacidade civil relativa, para 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curador(a) o(a) Sra. MARIA DO SOCORRO NEVES DA 
SILVA, 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 VIEIRA, Juiz de 
Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que 
será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Tocantinópolis-TO, aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (13/09/2022). Eu,   Rosiane 
Gomes da Rocha de Oliveira, Servidora de Secretaria, que o digitei. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0005446-84.2020.8.27.2740/TO 
AUTOR: SEBASTIÃO FRANCISCO LEAL 
RÉU: JUAREZ FRANCISCO LEAL 
EDITAL Nº 6370887 
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo por esta 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 JUAREZ FRANCISCO LEAL, brasileiro 
(a), aposentado (a), portador da Cédula de Identidade de nº 399.972, e CPF nº 024.373.302-19, residente e domiciliado no 
Loteamento Nazarezinho, s/n, Assentamento Coco, Zona Rural, Município de Aguiarnópolis-TO, tendo lhe sido 
nomeado CURADOR DEFINITIVO o Sr. SEBASTIÃO FRANCISCO LEAL, brasileiro (a), casado (a), aposentado (a), portador (a) 
da Cédula de Identidade RG 1.306.116 SSP-TO, inscrito no CPF sob o nº 840.779.641-72, residente e domiciliado no 
Loteamento Nazarezinho, S/N, QD 12, Assentamento Coco, Zona Rural, Aguiarnópolis-TO,, a quem o MM. Juiz de Direito deferiu 
o compromisso legal, debaixo do qual o encarregou de bem e fielmente, sem dolo e nem malícia, com pura e sã consciência 
desempenhar o cargo de  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 JUAREZ FRANCISCO LEAL, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
nomeando-lhe como curador o Sr. SEBASTIÃO FRANCISCO LEAL, 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 
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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 VIEIRA, Juiz de Direito". E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, 
aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (13/09/2022). Eu,   Rosiane Gomes da Rocha de Oliveira, 
Servidora de Secretaria, que o digitei. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito 
 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

3ª Vara Cível 
 
MONITÓRIA Nº 0011286-32.2020.8.27.2722/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: ROMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 
EDITAL Nº 6248277 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, 
processam-se os autos n.º 00112863220208272722, de Ação de Monitória requerida por COOPERATIVA DE CREDITO, 
POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - 
SICREDI UNIAO MS/TO em face de ROMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, e por este meio CITA o requerido, e ROMILDO 
PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor de comércio varejista, inscrito no CPF/MF sob nº 042.062.024-94 e 
RG nº 001670400 SSP/RN, atualmente em lugar incerto ou não sabido, com fundamento no art. 259, inciso I, do 
CPC/2015querendopara, 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 
152728643820, 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 aos nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de agosto de 2022. Eu Suziane Barros 
Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO 
DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6248277v2 e do código CRC e0af1205. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 
Data e Hora: 26/8/2022, às 7:38:48 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

MONITÓRIA Nº 0014931-20.2020.8.27.2737/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: R & R COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 
EDITAL Nº 6228037 
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 MONITÓRIA Nº 0014931-20.2020.8.27.2737/TO - CHAVE: 941472355020 
- 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: R & R COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA – ME, nos autos em epigrafe, FINALIDADE: CITAR o requerido em face de R & R COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com nome fantasia: PALMASTECH, 
devidamente inscrita no CNPJ de n° 21.368.817/0001-97, endereço de e-mail: telefone (63) 3363-2688 / 984270726 / 
984891837, podendo ser realizada através do seu sócio proprietário: REGIVALDO DA ROCHA SANTANA CPF n. 835.805.061-
53,bem como do seu sócio GIAN CARLOS DA ROCHA SANTANA CPF n° 001.155.431-2, Atualmente encontram-se em lugar 
incerto e não sabido, para conhecimento da presente ação, e para efetuar(em) o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) 
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dias úteis, bem como pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 5%(cinco por cento) sobre o valor 
atribuído à causa, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, CPC) e, querendo, 
oferecer(em) EMBARGOS NONITORIOS no prazo de 15(quinze) dias úteis, sob pena de se presumir verdadeiras as alegações 
de fato articuladas pela parte autora (art. 341 e 344 do CPC). CIENTIFIQUE- SE de que o cumprimento da obrigação no prazo 
assinalado acarreta na isenção do pagamento das custas e despesas processuais (art. 701, §2º, CPC).ANEXO: Inicial - EVENTO 
1 e Decisão – EVENTO 7 e 39 Despacho/Decisão., 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 vinte e 
três dias do mês de agosto de 2022 (23/08/2022). 
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. Em / /2022. Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de 
segurança do processo, QUE DEVE SER ACESSADO nosite do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / 
consulta pública / rito ordinário. 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 6228037v2 e do código CRC ae5295d3. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): CIRO ROSA DE OLIVEIRA Data e Hora: 24/8/2022, às 17:39:33 
 
 

GURUPI 
1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003864-11.2017.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: LAUGISLENNY VIEIRA GOMES 
RÉU: KLEBER LYRA CAMARGO 
RÉU: UNIX TRANSPORTADORA LTDA - EPP 
EDITAL Nº 6314478 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: UNIX TRANSPORTADORA LTDA EPP 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 0003864-11.2017.8.27.2722 , Ação de Cobrança que lhe move 
BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 60746948000112 e 60746948000112, do inteiro teor da petição inicial, 
cuja cópia segue anexa, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título de execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, ficando isentos 
de custas e honorários advocatícios em caso de cumprimento. OBJETO: 644. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 02 de Setembro de 2022. Eu, 
Guilherme Dias Silva, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. 
Adriano Morelli. Juiz de Direito. 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 225, de 28 de setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais e 
regimentais e fundamentais; 

CONSIDERANDO o Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 135 de 02 de setembro de 2022, que dispõe sobre 
condutas e procedimentos dos magistrados e tribunais brasileiros no período eleitoral e posteriormente a ele; determina a 
modificação de competência ou criação, pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, de juízos criminais 
especializados em delitos violentos com motivação político-partidária; determina aos tribunais de justiça, tribunais regionais 
eleitorais e tribunais de justiça militar dos estados que, conjuntamente, empreendam esforços para celebração de acordos de 
cooperação com os órgãos de segurança pública locais e ministérios públicos, com o propósito de assegurar a normalidade das 
eleições, a segurança dos magistrados envolvidos, a regular posse dos eleitos, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o contido no SEI n. 22.0.000029449-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Cledson José Dias Nunes, para, sem prejuízo de suas funções, 
pelo período de 02 de setembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023, conhecer e decidir acerca dos processos com objetos 
relacionados nos incisos a seguir, cujos crimes ou delitos tenha sido praticados posteriormente à data 2 de setembro de 2022: 
I - À crimes por atos de violência político-partidária praticados. 
§1º Para fins deste artigo, consideram-se atos de violência político-partidária toda conduta praticada com violência física ou 
moral, inclusive crime contra a honra, que tenha como motivação direta ou indireta: 
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a) questões de fundo político, eleitoral ou partidário; 
b) intolerância ideológica contra espectro político diverso; 
c) inconformismo direcionado a valores e instituições do Estado Democrático de Direito, especialmente os relacionados ao 
processo eleitoral, à posse dos eleitos, à liberdade de expressão e à legitimidade das eleições ou de seus partícipes. 
II - Aos delitos de incitação ao crime ou apologia (arts. 286 e 287 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código 
Penal), constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal) e de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), 
quando a incitação, apologia ou a reunião de pessoas tiver como propósito, mesmo que indireto, a prática de delitos tratados no 
art. 9º do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 135, de 02 de setembro de 2022; 
III - À delitos de menor potencial ofensivo, em cujo julgamento será observado o disposto na Lei n. 9.099/1995 e na Lei n. 
10.529/2001. 
Art. 2º O magistrado designado no art. 1º não possui competência para conhecer e decidir feitos cujos objetos sejam crimes 
eleitorais e os comuns a eles conexos, os delitos militares, os de competência do Tribunal do Júri, os praticados no cenário de 
violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006) e os de competência originária dos tribunais. 
Art. 2º O magistrado designado no art. 1º deverá encaminhar à Presidência do Tribunal de Justiça, via SEI, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis após o conhecimento, todos os registros de feitos mencionados no art. 1º, com a descrição pormenorizada da 
providência adotada, para que possa ser comunicada a Corregedoria Nacional de Justiça, na forma contida no art. 14 do 
Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 135, de 02 de setembro de 2022. 
Art. 3º Não haverá, sob qualquer fundamento, redistribuição de processos em tramitação por ocasião da publicação deste 
Decreto Judiciário, mesmo aqueles em que se apuram crimes permanentes ou praticados em continuidade delitiva por atos 
iniciados em data anterior a 2 de setembro de 2022. 
Art. 4º Os inquéritos policiais e as ações penais por crimes de violência político-partidária terão tramitação prioritária sobre os 
demais processos em todos os graus de jurisdição, ressalvadas as prioridades legais. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 2 de setembro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2336, de 27 de setembro de 2022 

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

CONSIDERANDO o contido no processo SEI n° 22.0.000031679-6. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Márcio Soares da Cunha para, sem prejuízo de suas funções, 
responder pela coordenação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos - NUPEMEC, pelo 
período de 21 a 23 de setembro de 2022.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de setembro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portaria Nº 2259, de 21 de setembro de 2022 
                 Dispõe sobre a escala de plantão dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no período 
compreendido entre às 18h do dia 30/9/2022 e 11h59min. do dia 24/3/2023, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na 
Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de dar ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará no período de plantão, e 
o disposto no Processo SEI nº 18.0.000011345-6; 
RESOLVE:  
Art. 1º Fica estabelecida a escala de plantão relativa ao 2º Grau de Jurisdição, conforme tabela constante no Anexo Único desta 
Portaria. 
Art. 2º O Desembargador que não puder comparecer ao plantão será substituído pelo Membro seguinte, na ordem de designação 
constante na escala, a quem competirá as providências necessárias para a comunicação tempestiva ao substituto e à 
Presidência do Tribunal de Justiça, para que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 3º A critério da Presidência, a escala de plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Parágrafo único. Se não houver tempo hábil para a publicação e as comunicações ordinárias, a alteração será divulgada apenas 
no site do Tribunal de Justiça. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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ANEXO ÚNICO 

DES. MARCO VILLAS BOAS  das 18h do dia 30/9/2022 às 11h59min. do dia 7/10/2022 

DESA. JACQUELINE ADORNO das 18h do dia 7/10/2022 às 11h59min. do dia 14/10/2022 

DESA. ÂNGELA PRUDENTE 
das 18h do dia 14/10/2022 às 11h59min. do dia 
21/10/2022 

JUIZ CONVOCADO JOCY GOMES DE ALMEIDA,em substituição 
ao Des. RONALDO EURÍPEDES 

das 18h do dia 21/10/2022 às 11h59min. do dia 
28/10/2022 

DES. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER das 18h do dia 28/10/2022 às 11h59min. do dia 4/11/2022 

DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO das 18h do dia 4/11/2022 às 11h59min. do dia 11/11/2022 

DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
das 18h do dia 11/11/2022 às 11h59min. do dia 
18/11/2022 

DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
das 18h do dia 18/11/2022 às 11h59min. do dia 
25/11/2022 

DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO das 18h do dia 25/11/2022 às 11h59min. do dia 2/12/2022 

DES. ADOLFO AMARO MENDES das 18h do dia 2/12/2022 às 11h59min. do dia 9/12/2022 

DESA. ÂNGELA HAONAT das 18h do dia 9/12/2022 às 11h59min. do dia 16/12/2022 

DES. MARCO VILLAS BOAS  das 18h do dia 6/1//2023 às 11h59min. do dia 13/1/2023 

DESA. JACQUELINE ADORNO das 18h do dia 13/1/2023 às 11h59min. do dia 20/1/2023 

DESA. ÂNGELA PRUDENTE das 18h do dia 20/1/2023 às 11h59min. do dia 27/1/2023 

JUIZ CONVOCADO JOCY GOMES DE ALMEIDA,em substituição 
ao Des. RONALDO EURÍPEDES 

das 18h do dia 27/1/2023 às 11h59min. do dia 3/2/2023 

DES. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER das 18h do dia 3/2/2023 às 11h59min. do dia 10/2/2023 

DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO das 18h do dia 10/2/2023 às 11h59min. do dia 17/2/2023 

DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL das 18h do dia 17/2/2023 às 11h59min. do dia 24/2/2023 

DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES das 18h do dia 24/2/2023 às 11h59min. do dia 3/3/2023 

DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO das 18h do dia 3/3/2023 às 11h59min. do dia 10/3/2023 

DES. ADOLFO AMARO MENDES das 18h do dia 10/3/2023 às 11h59min. do dia 17/3/2023 

DESA. ÂNGELA HAONAT das 18h do dia 17/3/2023 às 11h59min. do dia 24/3/2023 

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

Presidente 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 2303/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 26 de setembro de 2022 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Palmas. 

  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e 
art. 5º, inciso VII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da 
Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 3029/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de dezembro de 2021, a Portaria nº 207/2022 - 
CGJUS/ASJECGJUS, de 03 de fevereiro de 2022, a Portaria nº 1252/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 25 de 
maio de 2022 que dispôs sobre o cronograma de correições gerais ordinárias de 2022, nos serviços extrajudiciais do Estado 
do Tocantins, na modalidade presencial, bem como a Portaria nº 1252/2020 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 25 
de maio de 2022, que alterou as datas designadas para as correições das comarcas de Arapoema, Wanderlândia, Filadélfia, 
Goiatins e Palmas, conforme o constante no processo SEI nº 22.0.000002299-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de Palmas, no período de 06/10/2022 a 
27/10/2022, na modalidade presencial. 
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Art. 2º Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe e coordenados pelo Juiz Auxiliar Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins, Roniclay Alves de Morais. 
Art. 3º Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais, serão acompanhados e executados pela equipe de correição 
composta pelos seguintes servidores: Wagner José dos Santos, Carla Rejany Pimenta de Andrade, Fernando César Oliveira, 
Vinicius Alencar Melo Vale, Palloma Pereira Cavalcante e Ludiana Costa. 
Art. 4º Os servidores da equipe de correição mencionados no art. 3º ficam desde logo autorizados a solicitar informações das 
unidades setoriais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, bem como perante a Diretoria do Foro com vistas 
à instrução dos processos de correição. 
Art. 5º Informar ao público em geral que durante os trabalhos serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou 
por escrito, sobre os atos praticados nas Serventias Extrajudiciais correcionadas. 
Art. 6º Informar as Serventias Extrajudiciais que, além dos livros, classificadores obrigatórios e as documentações, deverão 
permanecer em local de fácil acesso, para consulta imediata, o livro de visitas e correições e/ou os termos em ordem 
cronológica, o livro diário de receitas e despesas e as guias de recolhimentos previdenciárias. 
Art. 7º Todos os titulares, interinos, interventores e prepostos das Serventias Extrajudiciais deverão comparecer aos trabalhos 
correcionais. 
Art. 8º Determinar à Coordenadoria de Administração da Corregedoria - COAD, a imediata expedição de todos os atos 
necessários, efetivando-se as publicações, convocações, comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às 
Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral de Justiça. 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2291/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 405/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029877-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Gráfica e Editora Capital Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantin 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 405/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2300/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 412/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027628-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Aton Distribuidora e Atacadista - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais de 
refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 412/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2286/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 403/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029031-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Tocantins Transportes e Turismo - Ltda, que tem por objeto a locação de veículos automotores, 
tipo ônibus, com capacidade mínima de 52 lugares, com condutor, por meio de empresa especializada na prestação de serviços 
de transporte de passageiros, cuja finalidade é viabilizar a logística dos participantes do 4º Encontro dos Presidentes dos 
Tribunais de Justiça do Brasil- Consepre, que será realizado em Palmas/TO. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 403/2022 e, o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2299/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 411/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000024333-0, celebrado por este 
Tribunal e a Distribuidora Nunes - Ltda, que tem objeto a aquisição de materiais de consumo, como utensílios de copa e cozinha 
e taça para água, para atender as necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestor do contrato nº 411/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2297/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 409/2022, constante do Processo Administrativo 22.0.000022580-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Portal Indústria, Serviço e Comércio de Confecções - EIRELI, que tem por objeto a contratação 
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de empresa especializada para a confecção e fornecimento de becas e capas talar, sob medida, com identificação nominal 
bordada para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 409/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2293/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 404/2022, constante do Processo Administrativo 22.0.000030421-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Construplac Construtora - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para o 
fornecimento e instalação de persianas para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 404, e o servidor Tácio 
Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2268/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 393/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027617-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Lendário Comércio de Equipamentos Elétricos - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de 
aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 393/2022 e, a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, o para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 2269/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 393/2022, constante do Processo 
Administrativo 22.0.000027617-4, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Lendário Comércio de Equipamentos Elétricos - 
EIRELI, que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a 
presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula 35223; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 ; e 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portaria Nº 2321/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 420/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030918-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Leonardo Rodrigo Baldaçara, que tem por objeto a contratação de instrutor para realização da palestra no 
evento Roda de Conversa: Em Busca da Sua Saúde Mental para servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e 
colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense e profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 420/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portaria Nº 2320/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 421/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030916-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Carlos Mendes Rosa, que tem por objeto a contratação instrutor para ministrar palestra no evento Roda de 
Conversa: Em Busca da Sua Saúde Mental, para servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder 
Judiciário Tocantinense e profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 421/2022 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 2282/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 402/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027612-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Pontual Refrigeração Comércio e Serviços - Ltda, que tem por objeto a aquisição de aparelhos 
de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 402/2022 e, a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, o para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2283/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de 
administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 402/2022, constante do 
Processo Administrativo 22.0.000027612-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Pontual Refrigeração Comércio e 
Serviços - Ltda, que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender 
as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula 35223; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 ; e 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2307/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 413/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027615-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa A Econômica Comércio que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionados, 
(evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 413/2022 e, a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 2308/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 413/2022, constante do Processo 
Administrativo 22.0.000027615-8, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa A Econômica Comércio, que tem objeto a aquisição de 
aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a 
presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula 35223; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 ; e 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2311/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 414/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029882-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F - Ltda, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter 
institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 414/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2298/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 410/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000024327-6, celebrado por este 
Tribunal e a empresa SJ Comércio de Utilidades – EIRELI, que tem objeto a aquisição de materiais de consumo, como utensílios 
de copa e cozinha, bandeja redonda, para atender as necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestor do contrato nº 410/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5278 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 47 

 

 
 

Portaria Nº 2312/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 418/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029865-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Master Placas EIRELI – ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 418/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2315/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 416/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000014235-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa G H Santos Ensino de Arte e Cultura - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa “Por Dentro do Palácio da Justiça”, 
desenvolvido pela Agenda Cultural do Centro de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com visita 
teatralizada ao Palácio da Justiça Rio Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 416/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2329/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 424/2022, referente ao Processo Administrativo nº 22.0.000031089-5, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Pinheiro & Gasparin - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender as necessidades dos eventos 
promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 424/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5278 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 48 

 

 
 

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2328/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 423/2022, referente ao Processo Administrativo nº 22.0.000031429-7, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa J C Empreendimentos - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de alimentação (almoço e jantar), em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, para atender 
as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 423/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2280/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 401/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027607-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa J.C. M. Niterói Refrigeração - Ltda, que tem objeto a aquisição de aparelhos de ar 
condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 401/2022 e, a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, o para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2281/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de 
administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 401/2022, constante do 
Processo Administrativo 22.0.000027607-7, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa J.C. M. Niterói Refrigeração - 
Ltda, que tem objeto aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula 35223; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 ; e 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2292/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 406/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000029899-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Oséas Édio da Silva, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 406/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3027/2022, de 28 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 2021/104046 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Quezia Arantes Soares, Matrícula 361692, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Itacaja-
TO, no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00016178320198272723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3028/2022, de 28 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 2021/104171 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 17/12/2021 a 18/12/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0023768-26.2021.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022- SRP  

AMPLA CONCORRÊNCIA NOS GRUPOS 1 e 2 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NOS ITENS 10 a 13 

  
Processo nº 22.000012796-9UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 074/2022-SRP 
Tipo: Menor preço por Item/Grupo de itens 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e 
instalação de mapa tátil, quadro de localização, placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em 
braile. 
Disponibilidade do Edital: Dia 28 de setembro de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 14 de outubro de 2022, às 13h30min (horário de Brasília) 
Local: www.gov.br/compras/pt-br/ Sala da Comissão de Licitação, localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na 
Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, por meio do sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12h00min às 18h00min, 
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 27 de setembro de 2022. 

Gabriele Batista Crispim 
Pregoeira 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 
 PROCESSO 22.0.000010629-5 
CONTRATO Nº 422/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Futura Tecnologia - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a expansão do Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins - 
SIVAT e assim atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, contribuindo com a modernização e 
infraestrutura de TIC. 
DO VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá a vigência de 60 (sessenta) meses, contado a partir da data de sua assinatura, ressalvado 
o prazo de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1100 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 27 de setembro de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 203/2020 
PROCESSO 20.0.000014459-3     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Flambia de Jesus Barros Milhomens 
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a alteração do item 1.1, da Cláusula Primeira do Termo de Credenciamento 
nº 203/2020, para inclusão da prestação de serviços como expositora de oficina de divórcio e parentalidade pela 
CREDENCIADA, conforme Ficha de Inscrição acostada aos autos no evento 4530627 e informação CREDESC-NUPEMEC de 
evento 4530631, com fulcro na Cláusula Décima Sexta do referido Termo de Credenciamento. Desta forma, o item 1.1 passa ter 
a seguinte redação: 
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"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de conciliador e 
expositor de oficina de divórcio e parentalidade, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Gurupi". 
DATA DA ASSINATURA: 27 de setembro de 2022. 
 
 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1480/2022, de 28 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 GRACIELLE SIMÃO E SILVA, matrícula nº 352168, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 27/09 a 26/10/2022, a partir de 27/09/2022 até 26/10/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 16/11 a 15/12/2023, 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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