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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Decisões 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Relator(a), no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, por 
este meio, MANDA INTIMAR o agravado ESPÓLIO DE SETEMBRINA CARDOSO DE ALMEIDA, inscrita no CPF/CNPJ sob o 
nº 457.646.701-87, domiciliado(a) na R. XIXEBAL,0187, Nº. -, Qd. -, Lt. -, Bairro: SETOR URBANO, Cep: 77800000, Cidade: 
ARAGUAINA/TO, do DESPACHO constante do evento 02 dos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  0012424-
32.2022.8.27.2700 , ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARAGUAINA; ADVOGADO: GUSTAVO 
FIDALGO E VICENTE   PGM31051; AGRAVADO: ESPÓLIO DE SETEMBRINA CARDOSO DE ALMEIDA; ADVOGADO: Não 
Constituído. DECISÃO: “Ante ao exposto, DEFIRO a atribuição de efeito ativo então pleiteado, para o fim de 
autorizar/determinar a inscrição do nome da parte executada/agravada no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 
SERASAJUD, em relação ao debito ora discutido (verba honorária). Comunique-se a Magistrada singular o teor da presente 
decisão. Por oportuno, deixo-lhe de solicitar informações, em virtude dos autos originários se acharem tramitando por meio 
eletrônico. Observando-se o artigo 1.019, II do NCPC, INTIME-SE o agravado para, querendo, ofereça resposta ao recurso 
interposto, no prazo legal. Lembrando que como o executado, apesar de devidamente citado, não providenciou a juntada de 
qualquer manifestação ou mesmo de procuração de seu patrono, tal intimação deve ser realizada no Diário Oficial da Justiça, 
nos termos dos arts. 272, 275, § 2º e 346 do NCPC. Após volvam-me os autos conclusos.”. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
  
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) HELVECIO DE BRITO MAIA NETO, Relator(a), no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, por este 
meio, MANDA INTIMAR o agravado FLAVIO ROSA MUNDIM, brasileiro, eletricista, demais qualificações pessoais 
desconhecidas, podendo ser encontrado na Rua Waldemar Lorens, 300 CS, Bairro Dona Quita, município de Monte 
Carmelo/MG, CEP 385-000, do ACORDÃO constante do evento 20 dos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  0003674-
41.2022.8.27.2700, ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS; 
ADVOGADO: DANILO FRASSETO MICHELINI   DP8741891; AGRAVADO: FLAVIO ROSA MUNDIM ; ADVOGADO: Não 
Constituído. ACÓRDÃO: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA 
ANTERIOR DE BLOQUEIO ONLINE. PEDIDO DE NOVA BUSCA. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL 
DESDE A PRIMEIRA DILIGÊNCIA FRUSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É admissível a reiteração do pedido 
de penhora eletrônica através do Sistema Sisbajud, ainda que existentes tentativas anteriores, desde que observado o princípio 
da razoabilidade. 2. O artigo 854 do CPC, o qual disciplina acerca da penhora em dinheiro depositado em contas bancárias e/ou 
proveniente de aplicações financeiras do devedor, não limita a utilização do sistema eletrônico Sisbajud a uma única tentativa de 
constrição, tampouco estabelece qualquer requisito para a renovação da busca na hipótese da tentativa de constrição anterior 
ter sido total ou parcialmente frustrada. 3. No caso, verifica-se que a última e única tentativa de bloqueio de valores em contas 
bancárias da parte devedora ocorreu no ano de 2020, sendo que o pedido de nova busca foi formulado dois anos após, qual 
seja, em 2022. Nesse cenário, não se vislumbra qualquer abusividade no uso do sistema Sisbajud. 4. Recurso conhecido e 
provido. ACÓRDÃO A a Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e autorizar seja realizada nova tentativa de 
penhora online - Sisbajud em contas bancárias da parte executada/agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 
de setembro de 2022.”. 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015496-43.2021.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNC DE INST FINANC PUBLICAS 
FEDERAIS LTDA (AUTOR) 
ADVOGADO: SADI BONATTO – OAB/PR 010011 
APELADO: JOSE APARECIDO BORGES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AÇÃO MONITÓRIA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL 
NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DE PLANO. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Revela-se acertado o desfecho dado pelo Juízo a quo de indeferir a inicial e extinguir o 
processo quando descumprida pela parte autora, injustificadamente e por três vezes, a determinação de emenda da peça de 
ingresso. Inteligência do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO, mantendo a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 
de setembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006285-64.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: NADJA DAS CHAGAS SOUSA DIAS 
ADVOGADO: OZIEL VIEIRA DA SILVA – OAB/MA 003303 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS   
ADVOGADO: ANTÔNIO IANOWICH FILHO – OAB/TO 002643    
AGRAVADO: CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO EM PARTE. GRATUIDADE DAS CUSTAS INICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 
CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito ora pretendido pela parte agravante merece 
amparo, pois negar-lhe a concessão da assistência judiciária gratuita seria tolher seu acesso à justiça, uma vez que esta não 
possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 2. No caso em 
apreço, não obstante a agravante auferir proventos em valores razoáveis, o elevado valor correspondente às despesas 
processuais alcança o rendimento mensal da parte recorrente, consubstanciando relevante fundamentação jurídica a ensejar a 
concessão da almejada gratuidade da justiça. 3. Contudo, a concessão da assistência judiciária gratuita deve se restringir 
às custas processuais iniciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim deferir a gratuidade da justiça perseguida no que tange as custas iniciais, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008327-86.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MANOEL GOMES DA SILVA 
ADVOGADO: RAMON COSTA ALMEIDA – OAB/TO 005134 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE 
DA ADMISSÃO DO IRDR N° 0010329-83.2019.827.0000 – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Do 
compulsar dos autos observa-se que a relação de causalidade a qual gerou a demanda difere da relação daquela posta nas 
demandas afetadas pela citada IRDR, vez que nestas se discute a validade dos contratos em decorrência de vícios de 
formalidade quando da contração dos empréstimos por analfabetos, hipótese que não é a dos autos. Recurso conhecido e 
provido no sentido de desconstituir a decisão ora vergastada, devendo, o feito originário seguir seu regular curso. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para dar-lhe provimento, devendo assim o feito originário seguir seu regular curso, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010195-02.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: RAIMUNDA SILVA LIRA (AUTOR) 
DEF. PÚBLICA: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE)  
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROC. ESTADO: RODRIGO LIMA CORREIA   
APELADO: MUNICÍPIO DE ARAGUAINA (RÉU)  
PROC. MUNICÍPIO: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE   
APELADO: MARCONDES LUIS ANDRADE E SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO DE ALCOOLISMO - FIGURAÇÃO DO INTERNANDO NO POLO 
PASSIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA. A ausência de citação do internando, 
para os termos da ação que visa sua submissão compulsória a tratamento de alccolismo, em regime de internação, importa em 
nulidade absoluta, vez que se trata de litigante que é litisconsorte necessário. À toda evidência, a internação compulsória possui 
reflexos diretos e contundentes na órbita jurídica do internando, que tem sua liberdade de locomoção e livre arbítrio atingidos, 
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ainda que, em tese, para se preservar sua saúde e integridade física, devendo, portanto, lhe ser assegurado o direito à ampla 
defesa e contraditório, para que, desejando, possa se opor ao estado que lhe é atribuído pela parte autora. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e, de ofício, cassar a sentença e anular o processo e para determinar a retomada do devido processo legal, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000718-25.2018.8.27.2722/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTES: BETHANIA FIGUEIREDO BARBOSA DE TOLEDO E OUTROS (RÉU) E FRANCISCO RICARDO DE TOLEDO 
(RÉU) 
ADVOGADAS: SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO – OAB/SP 141809 E KALYNKA MARIA SILVA BASTOS – 
OAB/TO009986   
APELADOS: CLAUDIA MARIA ROSA RIZZARDO (AUTOR), EDSON ANTONIO RIZZARDO JUNIOR (AUTOR), LUIS ANTONIO 
SIMÕES GOUVEIA (AUTOR) E SILVIA LUCIA RIZZARDO GOUVEIA (AUTOR) 
ADVOGADOS: MARCO ANTONIO SIMÕES GOUVEIA – OAB/SP 087658 E LIDIMAR CARNEIRO PEREIRA CAMPOS – 
OAB/TO 001359 
INTERESSADA: MARCIA HELENA MACHADO DA ROCHA FERNANDES  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO DE 
IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DO PREÇO PELAS 
ARRENDATÁRIAS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. FATO INCONTROVERSO. RESCISÃO DECRETADA. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. PREÇO AJUSTADO EM FRUTOS OU PRODUTOS. POSSIBILIDADE E VALIDADE DA 
CONTRATAÇÃO. PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO EM RECOMPOSIÇÃO DE 
PASTAGENS. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. AFASTADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. ART. 408 DO 
CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU LEGAL. 
JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO EM 
PARTE. 1. Tratando-se de ação de despejo c/c indenização e reintegração de posse de imóvel rural, objeto de arrendamento 
rural, deve ser considerado que o contrato foi subscrito pela arrendatária e seu cônjuge, o que implica em sua anuência, até 
porque não se revela dos autos a indicação de que tenha sido pactuado exclusivamente em proveito da Sra. Bethania, senão em 
proveito do casal, razão porque não subsiste a tese dos apelantes de que se trata de mera “outorga uxória” à fiança ou aval, 
sendo certo que houve contratação em proveito do casal e com a participação de ambos os cônjuges, hipótese em que se rejeita 
a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. No mérito, restou comprovado e incontroverso o inadimplemento do preço anual do 
arrendamento pela parte requerida (arrendatárias), devendo ser reconhecida a mora contratual, que incide a partir da data da 
obrigação líquida, positiva e a termo, reforçada pela notificação extrajudicial, o que implica na rescisão contratual e no dever de 
pagamento do preço, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando a cotação da saca de soja do dia 
em que a obrigação deveria ser quitada (31 de maio de cada ano). 3. Não podem se valer os apelantes da alegação de que 
intempéries climáticas tornaram inexequível o contrato, a uma porque não houve comunicação aos arrendantes (apelados), a 
duas porque não está abrangida pela cláusula décima segunda do contrato, que trata da danificação total e definitiva da área, a 
três porque não foi demonstrado que o contrato se tornou totalmente inexequível, conforme art. 26, VI, do Decreto 59.566/66. 4. 
Consoante entendimento do STJ é possível a contratação do preço do arrendamento em produtos ou frutos (sacas de soja), pois 
“a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial 
da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02”, de 
modo que não  incide a vedação contida no art. 18, parágrafo único, do Decreto 59.566/66. 5. Ao percorrer com atenção o 
instrumento contratual é possível concluir que de fato não existe a estipulação da obrigação de recomposição de pastagens na 
cláusula segunda, parágrafo segundo, tampouco em qualquer outro dispositivo contratado. Assim, valendo-se dos princípios da 
autonomia e da liberdade de contratação, além do princípio civilista do “pacta sunt servanda”, deve ser excluída a condenação ao 
pagamento de recomposição de pastagens, cuja previsão não consta no instrumento contratual. 6. O inadimplemento contratual 
das arrendatárias é inconteste, o que impõe a obrigação de arcar com a multa contratual pactuada livremente na cláusula décima 
segunda, parágrafo segundo e de acordo com art. 408 do CC. Não podem os apelantes se valerem do disposto no art. 26, VI, do 
Decreto 59.566/66, pois esse se volta para regular a hipótese de extinção do arrendamento por motivo de força maior, quando 
fique impossibilitada a execução de todo o contrato, o que não se vislumbra no presente caso. 7. Cediço que a responsabilidade 
solidária não se presume, pois decorre de lei ou da vontade das partes – art. 265 do CC, sendo certo que não existe qualquer 
previsão legal ou contratual estipulando a solidariedade entre as arrendatárias, carecendo de retoque a sentença neste ponto. 8. 
Em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser considerado que se trata de dívida liquida, certa e positiva, com termo 
definido no pacto contratado, sendo de responsabilidade do devedor o adimplemento na data aprazada, cujo inadimplemento 
acarreta a aplicação de juros de mora a partir do vencimento da obrigação, segundo a norma do art. 397 do CC. 9. Recurso 
provido em parte, a fim de afastar a condenação em recomposição de pastagens, bem como retirar a condenação solidária das 
requeridas, arcando a arrendatária Bethania Figueiredo Barbosa de Toledo, juntamente com seu esposo, com o pagamento de 
50 % da condenação, enquanto a arrendatária revel Márcia Helena Machado da Rocha Fernandes deve arcar com mesmo 
percentual de 50 % dos valores da condenação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, considerando o valor da 
saca de soja na cotação do dia em que a obrigação deveria ser quitada (31 de maio de cada ano). Sem majoração de honorários 
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advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 
1733166/SP). 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, a fim de afastar a condenação em recomposição de pastagens, 
bem como retirar a condenação solidária das requeridas, arcando a arrendatária Bethania Figueiredo Barbosa de Toledo, 
juntamente com seu esposo, com o pagamento de 50 % da condenação, enquanto a arrendatária revel Márcia Helena Machado 
da Rocha Fernandes deve arcar com mesmo percentual de 50 % dos valores da condenação, a serem apurados em sede de 
liquidação de sentença, considerando o valor da saca de soja na cotação do dia em que a obrigação deveria ser quitada (31 de 
maio de cada ano). Sem majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento 
recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1733166/SP), nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Compareceu representando o Ministério Público o 
Procurador de Justiça Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 28 de setembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037238-26.2019.8.27.2729/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: A. L. R. F. 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA 
APELADA: K. R. S. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA 
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS QUE DEVEM SER REJEITADOS. 
01. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente cabem embargos de declaração quando se verificar no 
julgado omissão, contradição entre as suas premissas internas, obscuridade relacionada ao relatório, à fundamentação ou ao 
dispositivo, e, ainda, para corrigir erro material detectável, vícios esses, portanto, que dificultam sobremaneira a sua eficácia. 02. 
Não há se falar em omissão quando se apercebe que as questões postas no processo e essenciais ao deslinde da causa foram 
devidamente enfrentadas pelo juiz ou Tribunal, sendo prescindível, por conseguinte, para a adequada entrega da prestação 
jurisdicional, o esgotamento de todas as teses levantadas; ademais, os aclaratórios não se prestam a rediscutir as questões já 
bastante decididas na decisão objurgada, impedindo, assim, a reanálise do mérito. Precedentes deste Egrégio Tribunal de 
Justiça. 03. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER dos 
embargos declaratórios interpostos, mas, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão recorrido por seus 
próprios fundamentos. É o meu voto, que apresento aos Desembargadores componentes da 5ª Turma Julgadora, da 2ª Câmara 
Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Tocantins, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o 
Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MOACIR CAMARGO DE 
OLIVEIRA. Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004835-54.2021.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: WANIA CANDIDA ROSA DIAS (AUTOR) 
ADVOGADAS: CIBELE INÁCIO BARROS DE MELLO – OAB/TO 009228 E DONATILA RODRIGUES RÊGO – OAB/TO 000789 
APELADO: T.R. FONSEA &CIA LTDA- ME (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS 
MORAIS. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO 
ALEGADA. DEVER DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO CUMPRIDO. FATOS 
ALEGADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
NÃO HÁ PRESSUPOSTOS PARA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- Conforme art. 373, I do CPC, compete ao 
autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2- A comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo não 
constitui requisito para a transferência da propriedade, que, no caso de bens móveis, se opera com a tradição. No entanto, a 
obrigação imposta ao alienante pela referida norma tem por escopo desonerá-lo da responsabilidade sobre eventuais multas e 
demais penalidades que possam vir a ser aplicadas após a transferência de propriedade. 3- No caso posto em julgamento, não 
restou incontroverso que houve alienação do veículo (FIAT/FIORINO IE (Nacional), fabricação/MODELO: 1996/1996 cor branca, 
PLACA: KCO8632, RENAVAM: 659956942, CHASSI 9BD255043T85022469), à empresa requerida/T R Fonseca e Cia LTDA., 
posto que a parte autora/apelante, além de não comunicar a venda ao DETRAN, deixou de juntar aos autos documentos hábeis 
a suportar o ônus probatório que lhe incumbia, lembrando que bastaria a juntada de cópia do recibo devidamente preenchido e 
assinado. 4- A recorrente se limitou-se a juntar sua declaração de imposto de renda contendo nome de empresa diversa  daquela 
que supostamente teria adquirido o citado veículo qual seja: MESSIAS E BRITO LTDA. (evento 28 – ANEXO3: autos originários) 
e cartão de CNPJ de empresa diversa (eventos 1 CNPJ6:autos originários), cujos documentos por si só não tem a capacidade de 
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comprovar a transação de compra e venda relatada na inicial. Ou seja, a apelante não comprovou nos autos a efetiva alienação, 
seja documentalmente, seja através de prova oral. 5- Ausente a comunicação da venda ao órgão, deverá a parte autora/apelante 
também responder solidariamente pelo pagamento de IPVA e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, nos termos dos 134 
do CTB e 74, VI da Lei nº 2.549/2011 - Código Tributário Estadual. 6- Recurso que se nega provimento para manter na íntegra 
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.  Não há pressupostos para majoração de honorários recursais, porquanto 
inexistiu condenação nos autos de origem por falta de triangularização processual. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente 
recurso, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, 
acrescidos dos aqui alinhavados. Não há pressupostos para majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a 
Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o 
Procurador de Justiça, MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006852-95.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: SERTAVEL COMERCIO DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA 
ADVOGADO: MARCEL CAMILO VARIANI – OAB/TO 009125 
AGRAVADO: PAMYLLO RICARDO DE OLIVEIRA SOUTO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. SISTEMA SISBAJUD. 
REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (MODALIDADE “TEIMOSINHA”). MEDIDA QUE DÁ CONCRETUDE E EFETIVIDADE À 
EXECUÇÃO (ART. 835, I, CPC). RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A PENHORA NESSA MODALIDADE. 1. A 
execução se desenvolve no benefício do credor, cabendo ao executado, quando for o caso, alegar a impenhorabilidade de 
quantias ou bens penhorados nos autos. 2. O recurso “teimosinha”, que reitera por 30 (trinta) dias seguidos a tentativa de 
penhora on line é um meio que busca alcançar maior efetividade na execução, e foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de 
Justiça com esse propósito. Não se trata de medida ilegal ou desarrazoada, haja vista que busca dar concretude e efetividade ao 
disposto no Código de Processo Civil, art. 835, inciso I, do CPC. 3. Recurso provido para determinar a penhora on line com 
utilização da ferramenta “teimosinha”. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao 
recurso, confirmando a antecipação de tutela deferida no evento 2, para determinar ao juízo de primeiro grau a realização da 
penhora on line, pelo sistema "teimosinha", no prazo de 48 horas, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando 
o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MOACIR CAMARGO DE 
OLIVEIRA. Palmas, 21 de setembro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006880-63.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: EDISON OLIVEIRA MACIEL 
ADVOGADO: LUIS PAULO GUEDES DE ALBUQUERQUE RIBEIRO – OAB/DF 059411 
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PALMAS 
PROC. MUNICÍPIO: ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO   
INTERESSADO: ABELINO JÚNIOR FERREIRA LIMA 
ADVOGADO: GIOVANI FONSECA DE MIRANDA – OAB/TO 002529 
INTERESSADA: RANIERE MOREIRA AGUIAR 
ADVOGADO: CARLOS GABINO DE SOUSA JÚNIOR – OAB/TO 004590  
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO 
PROC. MUNICÍPIO: LUELY MARCIA FERREIRA AIRES, JOYCE MARIA FREITAS DE SOUSA LIMA E RAUL DE JESUS LIMA 
NETO   
INTERESSADO: ESP CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS SÓCIOS 
COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA Nº 444 DO STJ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO OU CONHECIMENTO DA 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS COOBRIGADOS NO PÓLO PASSIVO 
DA EXECUÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, ao julgar o REsp nº 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444), firmou tese no sentido 
de que o prazo prescricional quinquenal para redirecionamento da execução fiscal será contado: (i) da diligência de citação da 
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pessoa jurídica, quando o ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual e (ii) da prática de ato 
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida 
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco. 2. O entendimento pacificado e consolidado no teor da Súmula nº 
435 do STJ aponta no sentido de que a dissolução irregular da empresa executada pode ser presumida nos casos em que ela 
deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, legitimando, assim, 
o redirecionamento do executivo fiscal para o sócio-gerente. 3. Ultrapassado o período quinquenal sem que haja o pedido 
de redirecionamento da execução, considera-se a prescrição em face dos sócios administradores, devendo o feito prosseguir 
somente em desfavor da empresa executada. 4. No caso em apreço, considerando que entre a diligência citatória frustrada da 
empresa executada (09/12/2013 – evento 6 dos autos relacionados), não localizada no seu domicílio fiscal, e o pedido de 
redirecionamento em relação aos sócios coobrigados, entre eles o ora agravante (03/06/2020 – evento 50 dos autos de origem), 
transcorreu o prazo de mais de 06 (seis) anos, sem que houvesse causa de suspensão processual ou da exigibilidade do crédito 
tributário em favor dos corresponsáveis solidários, tem-se como configurada a prescrição para o redirecionamento da execução 
fiscal em face dos sócios, imperando-se a reforma da decisão sob açoite neste particular. 5. Recurso conhecido e provido. 
Decisão de primeiro grau reformada, em parte, para reconhecer a prescrição da execução em relação aos sócios coobrigados, 
devendo o feito prosseguir somente em desfavor da empresa executada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 17ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE 
PROVIMENTO para, reformando, em parte, a decisão de primeiro grau, reconhecer a prescrição da execução em relação aos 
sócios coobrigados, devendo o feito prosseguir somente em desfavor da empresa executada. Face ao princípio da causalidade, 
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO 
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-
Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 21 de setembro 
de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001371-73.2017.8.27.2718/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ELIETE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE) 
DEF. PÚBLICA: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ  
APELADO: AUMIRLEI ALVES DE CASTRO (REQUERIDO) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de guarda, em que na sentença deferiu-se a guarda 
unilateral à genitora e regulamentou o direito de visitas ao genitor nos finais de semana a partir das 17h da sexta-feira até às 17h 
do domingo, além dos feriados nacionais e estaduais alternados, integralidade das férias do meio do ano, e metade das férias do 
fim do ano, seguindo o calendário escolar. 2. Visa a apelante a necessidade de alteração da regulamentação de visitas 
estipulada na sentença, isto porque, apesar de residir com o filho, dispensa suas atividades ao trabalho e manutenção da família 
durante o transcorrer dos dias úteis, de modo que não poderá desfrutar de momentos de lazer, corriqueiros em finais de semana 
e férias escolares, já que a criança estaria na companhia exclusiva do genitor. 3. Na hipótese, com razão a apelante, pois 
embora usufrua cotidianamente da companhia de seu filho, a mesma mantém-se grande parte do dia na ocupação profissional, 
de modo que não lhe seria garantido a conveniência de tempo hábil para dedicação maior para atividades de lazer e 
consequente fortalecimento dos laços afetivos se não lhe for possibilitado o direito de permanecer em companhia do filho nos 
finais de semana, mesmo que alternados, o que por sua vez é respaldado pelos estudos do Grupo Gestor das Equipes 
Multidisciplinar, realçando que tanto do ponto de vista psicológico e social advertiram que a “criança R. A. de C. demonstra maior 
satisfação na casa onde mora com a sua mãe”. 4. Desta forma, não há razão para infirmar o pedido da genitora, já que 
ressonante sua adstrição ao melhor interesse da criança. 5. É necessário esclarecer que a característica da guarda e visitação é 
a sua revogabilidade a qualquer tempo. Desta forma, a matéria discutida não se revela imutável, podendo o apelado 
eventualmente demandá-la, em virtude do “caráter rebus sic stantibus” do estado e circunstâncias do direito em discussão 
((REsp. 1.773.290/MT). 6. Recurso conhecido e provido para que seja estabelecido ao genitor, direito de visitas em finais de 
semanas alternados a partir das 17h da sexta-feira até às 17h do domingo, além dos feriados nacionais e estaduais alternados; 
bem como permanência com a criança em metade do período de férias do meio do ano e metade das férias do fim do ano, 
seguindo o calendário escolar. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
acolher o parecer ministerial e DAR PROVIMENTO ao recurso, de modo que seja estabelecido ao genitor, Aumirlei Alves de 
Castro, direito de visitas em finais de semanas alternados, a partir das 17h da sexta-feira até às 17h do domingo, além dos 
feriados nacionais e estaduais alternados; bem como permanência com a criança em metade do período de férias do meio do 
ano e metade das férias do fim do ano, seguindo o calendário escolar, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando 
a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Comprareceu representando o Ministério 
Público o Procurador de Justiça Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 21 de setembro de 2022. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO A TERCEIROS OU INTERESSADOS 
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado doTocantins, na forma da 
Lei, etc... FAZ SABER, aos que do presente Edital para fins de Intimação a Terceiros ou Interessados, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Cível da Comarca de Alvorada / TO, se processam os autos da AÇÃO DE 
USUCAPIÃO N°  0001886.83.2022.8272702, proposta por TOMÉ RODRIGUES BATISTA, CPF N° 217.288.011-68,  em 
desfavor de JOSÉ DEOCLIDIO DA SILVA, CPF N° 328.584691-72; para, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41, 
havendo oposição ao pedido, apresente manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. OBJETO DA AÇÃO: "Imóvel residencial, 
localizado na Avenida Castro ales;  lote 02, Quadra 28, centro,  do loteamento denominado Cidade de Alvorada, com 
área de 486,00 m; Alvorada-To. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado 
na forma da Lei. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de 
Outubro de 2022; Eu ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 

Às partes e aos advogados 
Procedimento Comum Cível Nº 0001141-06.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: MARIA NILZA MACEDO ARRUDA PERREIRA 
RÉU: BANCO SAFRA S A 
INTIMAÇÃO do requerido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões ao Recurso de Apelação de evento 21, sob 
pena de preclusão e demais consequências legais. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALISTAMENTO PROVISÓRIO DE JURADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 
  
O Doutor Fabiano Gonçalves Marques, MM Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de publicação de alistamento de jurados virem ou dele conhecimento tiverem, que 
foram alistados os jurados abaixo nomeados em conformidade com o artigo 439 do Código de Processo Penal, servirem como 
jurados no Tribunal do Júri da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, durante o ano de dois mil e vinte e três.(2023): 
  

1 ADAIL PEREIRA MELO VENDEDOR 

2 ALEXANDRE FERREIRA PIMENTEL ESTAGIÁRIO 

3 ALINE ZUFFO EMPRESARIA 

4 AMANDA LUSTOSA RODRIGUES MEIRELES FARMACÊUTICA 

5 AMON MARIANO AGROPECUARISTA 

6 ANA GORETI DE SOUZA VALADARES PROFESSORA 

7 ANDREIA RODRIGUES SANTIAGO COMERCIARIA 

8 ARIEL RODRIGO KERKHOVEN COMERCIÁRIO 

9 ARIONITA ANTONIA GUIMARÃES ASSISTENTE SOCIAL 

10 BRUNO DANELI FARMACÊUTICO 

11 CILENE MILAGRE ARAÚJO ABREU FUNC. PÚBLICA 

12 CLEGINALDO FERNANDES JUNIOR VENDEDOR 

13 CLEIDSON RODRIGUES CHAVES CONTADOR 

14 DANILO TEODORO AMARAL FISIOTERAPEUTA 

15 DENISE PICOLI DE PAULA BIOMÉDICA 

16 BRUNO VIANA BRITO UNIVERSITÁRIO 

17 EDUARDA DE SOUZA LIMA ASSESSORA ESPECIAL 

18 EDUARDO HEHBEIN ECRITURARIO 

19 HEITOR MOTTA GUIMARÃES FLORIANO UNIVERSITÁRIO 

20 THALLYNE TRISTÃO UNIVERSITÁRIA 

21 ÉLIDA ARAÚJO SECRETARIA 

22 EDUARDO ACKILES MENEGOM ADMINISTRADOR 

23 ENIVALDO XAVIER DA SILVA FUNC. PÚBLICO 
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24 FÁBIO FERREIRA DE MEIRELES EMPRESÁRIO 

25 FÁBIO MOREIRA DE ALENCAR COMERCIANTE 

26 FELIPE PORFÍRIO FUNC. PÚBLICO 

27 DÉBORAH SOUSA COELHO UNIVERSITÁRIA 

28 GERSON TORRES CORREIA PROFESSOR 

29 GESLER OLIVEIRA BESSA VENDEDOR 

30 GLAUCIO ECLERIO DE SOUZA CORREA AGRÔNOMO 

31 GUIOMAR RODRIGUES DE SOUSA AUX. ENFERMAGEM 

32 GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA COSTA AUTÔNOMO 

33 GUSTAVO GEOVANE MARIN VETERINÁRIO 

34 GUSTAVO VIANA BRITO UNIVERSITÁRIO 

35 HELLEN CAROLINE FLORIANO VENDEDORA 

36 HENRIQUE REZENDE MARQUES ODONTÓLOGO 

37 HORRANA RODRIGUES RAMOS FISCAL SANITÁRIA 

38 IGOR BASTOS EDUCADOR FÍSICO 

39 JEAN CARLOS PEREIRA ASSUNÇÃO CONTADOR 

40 JEANE PEREIRA ASSUNÇÃO FUNC. PÚBLICO 

41 JEANNE DE SOUZA FIGUEIRAS COMERCIÁRIA 

42 JEFFERSON LOPES SANTOS VENDEDOR 

43 JOICIENE APARECIDA VIEIRA EMPRESÁRIA 

44 RODRIGO ALVES ZUFFO ENFERMEIRO 

45 JUNIOR CEZAR SILVA COMERCIÁRIO 

46 KAREN MUNIZ ABRÃO BACHAREL 

47 KATIANE HONÓRIO VIEIRA PROFESSORA 

48 KEZIA DE ASSIS BARBOSA AGRÔNOMA 

49 LAIDIANE NAZARIO RIBEIRO ENFERMEIRA 

50 LAILA ALVES VALADARES FUNC. PÚBLICO 

51 LAZARO SANTIAGO CONTADOR 

52 LEILA FASSINA EMPRESÁRIA 

53 LETICIA E SILVA BORGES FUNC. PÚBLICA 

54 LETÍCIA VIEGAS RINALDI ENG. CIVIL 

55 LIGIA ALVES SILVA PROFESSORA 

56 LILIAN MELO FRANÇA PROFESSORA 

57 LUCAS VIANA ROSA ODONTOLOGO 

58 LUIS HENRIQUE MARTINS RICHTER PRODUTOR RURAL 

59 MAINARA IAZUSKI COMERCIÁRIO 

60 MARCIA COSTA BORGES ALVES PROFESSORA 

61 MARCIELE REBECK SALMAZO AGRÔNOMA 

62 MARIA DO SOCORRO SOUZA APOSENTADA 

63 MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS UNIVERSITÁRIA 

64 MARIA GERENE DE SÁ LUZ SALGADO PROFESSORA 

65 MARIA MADALENA RIBEIRO BORGES INSTRUTORA 

66 MARIANA ARAÚJO DE NEGREIROS ESTUDANTE 

67 MARILENE PEREIRA DA SILVA SECRETÁRIA 

68 MARILIA AIRES CIRIANO PROFESSORA 

69 MARINA SAIONARA DE BRITO GUERRA DO LAR 

70 MATHEUS ROSA ESCRITURÁRIO 

71 MOISÉS FORTUNATO AGRÔNOMO 

72 NARLLA NUBIA RODRIGUES DE MOURA DIRETORA DE NÚCLEO 

73 NATHAN LOPES SANTOS UNIVERSITÁRIO 

74 ODAIR FERRARA FILHO ENG. CIVIL 

75 OSMAR DE PAIVA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
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76 PAULA ROBERTA FREIRE MACHADO COMERCIANTE 

77 LUIZ PEDRO DOS SANTOS SILVA UNIVERSITÁRIO 

78 REJANE DOURADO DE CARVALHO PSICÓLOGA 

79 REJANE GOMES MARCELINO WACHED APOSENTADA 

80 RENALVA RIBEIRO ALVES PROFESSORA 

81 RENILSON CRUZ PEREIRA MENDES TÉC. SEG. DO TRABALHO 

82 RIGNER RICHARDSON VENDEDOR 

83 ROBERTA BIANCA LELIS RIBEIRO FUNC. PÚBLICA 

84 DÉRIO LOPES CARDOSO FUNC. PÚBLICO 

85 ROSANGELA GUERRA AUTÔNOMA 

86 ROSINEI CRISPIM DIAS SILVA DIRETORA ESCOLA 

87 ROZAILTON FERREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR 

88 SAMMY GONÇALVES BORGES BARBOSA PROFESSORA 

89 SARAH BARROS CARDOSO BORGES UNIVERSITÁRIA 

90 SIDOMAN RIBEIRO NEVES FUNC. PÚBLICO 

91 SILMA RIBEIRO MENDONÇA NUNES ASSISTENTE SOCIAL 

92 SILVANA RINALDI DA CRUZ PROFESSORA 

93 SILVEIRA FAGUNDES PROFESSOR 

94 SIMONE DAS GRAÇAS CORREIA FUNC. PÚBLICO 

95 SUELI RODRIGUES UNIVERSITÁRIA 

96 SUSANA NIELLE LOPES ALMEIDA VALLONA VENDEDOR 

97 THUMAS PAZ ENG. CIVIL 

98 VALDEIA MOREIRA BANCÁRIA 

99 VANESSA COSTA FERREIRA ESTUDANTE 

100 VANUZA DOURADO DE ARAÚJO TEC. ENFERMAGEM 

101 VERA TOMAZI FUNC. PUBLICA 

102 WEBB DE JESUS PAIVA SANTOS MIRANDA COMERCIARIA 

103 WESLEY FLORIANO ESCRITURÁRIO 

104 CAROLINE ROCHA CORDEIRO UNIVERSITÁRIA 

105 THAIS FERREIRA VIEIRA SILVA ESCRITURÁRIA 

106 LANAY GOMES COELHO ADMINISTRADORA 

107 JULIANA DE SOUSA RINALDI FUNC. PÚBLICA 

108 LINDOMAR SOUZA COELHO COMERCIANTE 

109 JÚLIA CAETANO UNIVERSITÁRIA 

110 CLÁUDIA LORRANY AMORIM ESTEVAM UNIVERSITÁRIA 

111 ANA JÚLIA ALVES DE SOUZA UNIVERSITÁRIA 

112 MAICKELLY DOURADO UNIVERSITÁRIA 

113 ANA KAROLINE PEREIRA LIMA UNIVERSITÁRIA 

114 FREDERICO MOURA UNIVERSITÁRIO 

115 RÁVYLLA MARQUES UNIVERSITÁRIA 

116 SARA BARROS UNIVERSITÁRIA 

117 DIEGO TAVARES PRETO ZUFFO ENG. CIVIL 

118 ANA LUISA BARBOSA UNIVERSITÁRIA 

119 TAINÁ FLORIANO UNIVERSITÁRIA 

120 MARIA LUISA MEDRADO UNIVERSITÁRIA 

121 NATHALIA SOUSA FRANÇA UNIVERSITÁRIA 

122 THAYNARA DENDENA UNIVERSITÁRIA 

123 MARCIO NERI PASSOS DE MORAIS FUNC. PÚBLICO 

124 FÁBIO RODRIGUES E JESUS FUNC. PÚBLICO 

  
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 
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§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado.„ (NR) 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; 
IV – os Prefeitos Municipais; 
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII – os militares em serviço ativo; 
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.„ (NR) 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.„ (NR) 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. „ (NR) 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária.„ (NR) 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.„ (NR) 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica.„ (NR) 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.„ (NR) 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.„ (NR) 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados.„ (NR) 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.„ (NR) 
E para que ninguém possa, futuramente, alegar ignorância, será publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. ALVORADA, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, ____Rejane 
Conceição de Souza, Escrivã Judicial em Substituição que digitei e subscrevi. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direto 
da Comarca de Alvorada -TO. 
  

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM  PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais 
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o ALDINO XAVIER DE SOUSA, brasileiro, separado, 
atualmente estando em lugar incerto e não sabido, bem como a vítima MARIA IRLEIDE PEREIRA LEAL, brasileira, solteira, 
agricultora, nascida aos 10.11.1976, filha de Francisco Ozielo Leal do Nascimento e Luiza Pereira Leal, CPF 031.240.261-95, 
atualmente com endereço incerto, da sentença proferida no evento 40, nos autos Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da 
Penha) Criminal Nº 0003387-40.2020.8.27.2703 , cuja parte dispositiva final é o seguinte: Diante do exposto, julgo procedente o 
pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão 
posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal. Sem custas e sem honorários. Cientifique-se o Ministério 
Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Ananás-TO, 13 de julho de 2022.  Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 04 de 
outubro de 2022. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria  de n°2400 - DF-ANANÁS/TO 
O Excelentíssimo Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Ananás, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal n° 233, datado em 04 de Outubro de 2022 que dispõe sobre ponto facultativo e 
Feriado Municipal nos dias 13/10/2022 (quinta-feira - ponto facultativo), 14/10/2022 (sexta-feira - feriado municipal - 
comemoração do aniversário do município de Ananás/TO). 
CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito e Diretor do Foro deliberar sobre o expediente na Comarca quando se tratar 
de feriado/ponto facultativo decretado pela autoridade municipal, a teor do artigo 133, parágrafo único, da Lei Complementar 
Estadual n°10/96 (Lei Orgânica do Poder Judiciário); 
RESOLVE: 
Art. 1 - DECRETAR ponto facultativo no dia 13 de Outubro de 2022, em razão do Decreto Municipal. 
Art. 2 - Encaminhe-se, via SEI, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e à Corregedoria Geral de Justiça, para 
fins de anotações e homologações necessárias. 
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR 
os (a) acusado: SILSON DA SILVA SANTANA, brasileiro, união estável, nascido aos 06/08/1997, natural de Araguaína-TO, filho 
de Luiz Carlos Martins e Maria Divina Santana, inscrito no CPF sob nº 073.232.231-64, 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 - Procedimento Ordinário nº 0012630-62.2021.8.27.2706 e na qual se acha denunciado 
como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da lei 10.826/03, c/c art 29, caput, 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 da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, Aos 6 de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (6/10/20). Eu, Ulyanna Luiza Moreira, Técnica Judiciária. 
 

3ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0008237-60.2022.8.27.2706, Chave nº645673610022 
proposta por RAPIDO TURISMO E TRANSPORTE EIRELE em desfavor de EDUARDO FERREIRA DA FONSECA sendo o 
presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde o requerente 
requer que seja declarado domínio dos imóveis usucapiendo denominados: LOTE Nº20 DA QUADRA 08, SETOR GEORGE 
YUNES, MATRICULA NO CRI DE ARAGUAINA/TO N. 8.855, situado na Avenida Santos Dumont , integrante do Setor George 
Yunes, com área de 372m2, sendo pela Avenida Santos Dumont 9,00 metros de frente, pela linha de fundo 15,00m, pelo lado 
direito 32,00m e pelo lado esquerdo 30,00 metros em Araguaina/TO; LOTE Nº14 DA QUADRA -I, SETOR MANOEL CARDOSO, 
MATRICULA NO CRI DE ARAGUAINA/TO N.31.139, situado na 1º de Janeiro, n.26, com área de 765m2, sendo pela 1º de 
janeiro 18 metros de frente, pela linha de fundo 18,00m, limitando com os lotes 4 e 5 da qd08 do setor George Yunes, pela lateral 
direita 42,50m, limitando com o lote 13 e pela lateral esquerda 42,50m limitando com o lote 20 da qd08 do setor George Yunes 
em Araguaina/TO; LOTE Nº13 DA QUADRA-I, SETOR MANOEL CARDOSO, MATRICULA NO CRI DE ARAGUAINA/TO 
N.31.138, situado na Rua 1º de Janeiro, n. 26, com área de 637,50m2, sendo pela rua 1º de janeiro 15,00metros de frente , pela 
linha de de fundo 15,00m,limitantdo com os lotes 4 e 3 da qd08 do Setor George Yunes, pela lateral direita 42,50m limitando com 
o lote 12, e pela lateral esquerda 42,50m limitando com o lote 14 em Araguaina/TO; LOTE Nº12 DA QUADRA -I, MANOEL 
CARDOSO, MATRICULA NO CRI DE ARAGUAINA/TO N. 4.599, situado na Rua 1º de janeiro, n. 26, 522,00m2, sendo pela 
Rua 1º de janeiro 12,00 metros de frente, pela linha de fundo 12,00m limitando com os lotes 2A e 2, qd08, do Setor George 
Yunes, pela lateral direita 43,50m , limitando com o lote 11 e pela lateral esquerda 43,50m limitando com o lote 13 em 
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Araguaina/TO, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo 
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do 
evento 5.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da 
lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de setembro 
do ano de 2022. Eu, Keila Lopes, Escrivão/ Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
A Excelentíssima Doutora Senhora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, MM. Juíza de Direito em Substituição 
Automática na 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação 
Procedimento Comum Cível nº 0029511-85.2019.8.27.2706, Chave nº292314685819 Valor da causa R$60.722,10, proposta por 
A3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de ELIS NUNES DE ANDRADE, sendo o presente Edital para  
CITAR a requerida ELIS NUNES DE ANDRADE, brasileiro, portador do CPF sob o nº812.996.561-53, por todos os termos da 
ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 64 
a seguir transcrito:"Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para 
apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de 
publicação 30 dias.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor do 
processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: 
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e 
chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente 
cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte e dois. Eu, Keila Pereira Lopes, Escrivão/ Técnica Judiciária, que digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0012640-43.2020.8.27.2706, Chave 
nº277524425220 Valor da causa e R$ 10.000,00 (dez mil reais), proposta por MARIA FRANCISCA DE SOUSA MENEZES e 
ERISVALDO DOS SANTOS SILVA em desfavor de THEURE SALES E SILVA, EDUARDO GERHARDT e GILMAR AUGUSTO 
SOUSA SANTOS, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido THEURE SALES E SILVA,brasileira, convivente em união 
estável, vendedora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4.198.085 SSP/GO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
o nº 903.046.321-04, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação 
no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 49. OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor 
do processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: 
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e 
chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente 
cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins. ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  04 de Outubro de 2022. Eu, Elias Mendes 
Carvalho, Diretor de Secretaria , que digitei. 
 

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

Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias,Nº 6487889 
O Magistrado, 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 
50001511620028272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS 
em face de OTICAS ARAGUAINA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  00.864.761/0001-91, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 
49- APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 39 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
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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 06 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO 
AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): AMBROZIO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 12915106134, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022735-69.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
6.469,25 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190015336, 
datada de 03/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(.......Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) 
via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo 
supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no 
momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos 
executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 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 04 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CICERO AVELINO EVANGELISTA - CPF n°: 75917785368, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005881-05.2016.8.27.2706, que lhe 
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 22.974,52 
(vinte e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° C-686/2016, datada 
de 17/03/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(.......Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) 
via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo 
supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no 
momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos 
executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 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 04 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO 
APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): DENISE PEREIRA DA SILVA, CNPJ n°: 10363910000192 e DENISE PEREIRA DA SILVA, CPF n°: 
70443190259, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022076-60.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 
05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 31.519,35 (trinta e um mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco 
centavos), representada pela CDA n° J-4329/2017, datada de 15/07/2017, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
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Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "(.......Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente 
despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, 
da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no 
prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder 
com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 
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 04 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): A A D DA SILVA JUNIOR EIRELI, CNPJ n°: 15011351000175 e ADEMIR AMERICO DIAS DA SILVA 
JUNIOR - CPF n°: 92795820200, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016846-37.2019.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 29.958,37 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e 
oito reais e trinta e sete centavos), representada pela CDA n° C-1490/2019, datada de 08/04/2019, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(.......Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação via edital formulado pelo 
exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 
(cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 
nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para 
impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, 
que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados 
nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 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 04 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 6414786 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LIMA PRE-MOLDADOS EIRELI - CPF/CNPJ n°: 083.957.540.001-08, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002515-
79.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.682,05 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20200034300/20200034302/20200034301, datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "5.2.2- Não localizado endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições 
do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de setembro de 2022. Eu, IVÂNIA SOUSA VELOSO, Tecnica 
Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - Prazo: 15 (quinze) dias 
O Magistrado em substitução, 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 
0007032-35.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de F.H. LOGISTICA IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF nº 21302717000249, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para 
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 59 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno os 
executados 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. 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.". 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 
04 dias do mês de outubro de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0008253-48.2021.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLEIDE PEREIRA NOLETO ARAUJO 
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 advocatícios 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. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0000277-53.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: COALTO COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS DO TOCANTINS LTDA 
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 advocatícios 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. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE - Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0004005-39.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): CARLINDA CAMPOS CARVALHO                                
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. 
 
Execução Fiscal Nº 0005815-49.2021.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no art. 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. 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, 
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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. Araguaína, 30 de 
setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0005075-91.2021.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MANOEL MATIAS FERREIRA (Espólio) 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no art. 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - 
Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0002690-10.2020.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 
Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso 
haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 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 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. 3. 
Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0020326-23.2019.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA ALICE FONSECA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no art. 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - 
Juíza de Direito. 
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Execução Fiscal Nº 0005818-67.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCOLINA ALENCAR DOS SANTOS 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no art. 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. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 
Sem condenação às custas processuais finais, uma vez que, embora a parte executada tenha sido citada nos autos, a quitação 
do débito ocorreu em momento anterior. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - 
Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0017115-76.2019.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO DE SOUSA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no art. 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 as partes 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; 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. Araguaína, 30 de 
setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0005265-20.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE LACERDA DA SILVA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de 
mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. No entanto, considerando 
que o débito se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, 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. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. 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 com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 2. 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. Araguaína, 30 de setembro de 2022. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 5000494-94.2011.8.27.2706 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ITAMAR JUNIOR MOREIRA e ITAMAR JUNIOR MOREIRA ME 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais finais e aos honorários advocatícios, caso haja, devendo permanecer suspenso o pagamento por ser 
beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, §3° do CPC. Intimo 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; 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. Araguaína, 30 de 
setembro de 2022. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0025655-79.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): HELENA FIGUEIREDO MOTA                          
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 dos honorários 
advocatícios e das despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 
2021/0076676-6). Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 2. 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 0024012-23.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS  
Executado (s): PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS 
LTDA – ME 
Executado (s): ELSON VIEIRA SANTOS    
Executado (s): EMILSON VIEIRA SANTOS 
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 as partes 
executadas ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Cientifico as partes 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. Em caso de 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 0015877-22.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Executado (s): MARIA DO ROZARIO ANANIAS ARAUJO 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intimo o exequente 
quanto ao conteúdo da presente decisão. 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002966-41.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA DARC DE ABREU LIMA 
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. 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 
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autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0004005-39.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Executado (s): CARLINDA CAMPOS CARVALHO 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005642-88.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JONAS DA ROCHA MELO 
Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face 
da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios e pagamento das despesas processuais 
finais, caso haja (artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6.830/80). Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. 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 com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 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. 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 0027865-06.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DAVI SANTOS MORAIS 
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. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Sem condenação 
às custas processuais finais, uma vez que o pagamento da dívida foi efetivado em momento anterior ao ato citatório. Cientifico 
as partes 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 0006176-03.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AROINA ALVES PARANHOS 
Ante o exposto, com base no art. 485, V NCPC, julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, em face da existência de 
litispendência. 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, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Saúde que: 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; I I) 
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); 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; 3. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Portarias 
Portaria Nº 2309/2022 - PRESIDÊNCIA/VVD ARAGUAÍNA, de 26 de setembro de 2022 
Dispõe sobre o retorno de audiências presenciais no âmbito da Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher de Araguaína/TO 
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, juíza titular da Vara Especializada no 
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Araguaína, no uso das atribuições legais e 
competência definidas em lei, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece 
medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo 
Coronavírus; 
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 4, de 25 de fevereiro de 2022, que atualiza as medidas e orientações para 
funcionamento das atividades presenciais nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
  
R E S O L V E: 
Art. 1º. Estabelecer que, a partir do dia 3 de outubro de 2022, todas as audiências, preliminares ou de instrução e julgamento, da 
Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Araguaína/TO, sejam realizadas na 
modalidade presencial. 
§ 1º. Excepcionalmente, serão inquiridos por videoconferência eventuais agentes de segurança pública (tais como policiais civis, 
militares e penais) e os guardas municipais, a fim de otimizar o tempo de tais servidores, reduzindo prejuízo em suas funções 
ordinárias. 
§ 2º. Também estão inseridas na exceção do parágrafo anterior as pessoas que residem em outros Estados/cidades e aquelas 
que residem em locais nos quais o deslocamento é dificultoso. 
Art. 2º. As comunicações processuais continuarão a ser realizadas, preferencialmente, por meio do emprego de ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, correio eletrônico (e-mail), mensagem de texto, 
telefone e outros que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática, conforme Portaria Conjunta 
nº 11, de 09 de abril de 2021, do TJTO, e ainda Resolução 346 do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 3º. Nos processos com audiências já marcadas por videoconferência, a secretaria deve intimar eletronicamente eventuais 
advogados constituídos a respeito da realização do ato presencial, citando-se este ato normativo. 
§ 1º. Cópias desta portaria devem ser encaminhadas para a representante do Ministério Público e aos Defensores Públicos com 
atuação no juízo, dispensando-se a intimação eletrônica em cada processo.  
Art. 4º. Seja afixada cópia desta portaria no átrio do fórum desta comarca por trinta dias. Publique-se também no Diário da 
Justiça Eletrônico.  
Publique-se. Cumpra-se. 
 

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: Restituição de Valor, Processo n°   0001124-52.2022.8.27.2707 , 
chave para consulta n° 517953836522, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: MARIA DA LUZ 
FARIAS, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG nº 287.820 2ª via SSP/TO, e inscrita no CPF sob n° 485.062.901- 
63, residente e domiciliada na Rua Castelo Branco, nº 1040, Centro, município de Araguatins-TO, CEP 77950-000 e 
Executado(a): NUCENCIO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador do RG nº 925.279 SSP/GO, e inscrito no CPF sob n° 
180.078.561-53, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, e por este meio CITA-SE  o(a) executado(a) e eventuais 
interessados, de todos os termos da inicial, bem assim, para, querendo, responder a ação no prazo legal, contestar o imóvel 
usucapiendo a saber: Um imóvel urbano situado à Avenida Castelo Branco, nº 1040, quadra 0076, Lote 004, Centro, localizado 
no Munícipio de Araguatins-TO, ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora, (art. 334 NCPC). Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Diante das especificidades da 
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI). Promova-se a citação daquele em cujo nome estiver registrado o 
imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital (com prazo de 30 dias), dos réus em lugar incerto e dos eventuais 
interessados, observado quanto ao prazo o disposto no art. 257, inciso III, do CPC. De já, em observância ao Art. 72, II, do 
CPC/2015, nomeio como curador dos ausentes e desconhecidos que, eventualmente, não venham a responder à citação ficta, 
membro da Defensoria Pública da Comarca de Araguatins, o qual deverá ser, posteriormente ao decurso do prazo editalício, 
intimado para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias .Intimem-se, para que manifestem interesse na causa, a União, o 
Estado e o Município, na forma do art. 242, § 3º, do CPC, habilitando-os como terceiros interessados no feito, se isso ainda não 
foi feito. Dê-se ciência ao Ministério Público. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA 
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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, aos 06 dias do mês de outubro de 2022. Eu 
Ruth de S. A. da Silva, Técnica Judiciária que digitei. 
 

Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003939-56.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA JOSÉ SILVA CARDOSO 
Interditada: IZAETE SILVA CARDOSO 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida IZAETE SILVA CARDOSO à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora MARIA JOSÉ SILVA CARDOSO, curadora definitiva da requerida, a quem competirá 
a administração dos negócios e bens da requerida, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e 
movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de 
senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico 
ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol da 
interditanda. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização 
em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código 
Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações 
judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex 
substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. 
Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações 
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, 
com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. 
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. 
Araguatins/TO, 05 de agosto de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de 
Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003873-76.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARLY PESSOA BRAGA 
Interditada: LOURENÇA MARIA PESSOA BRAGA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) LOURENÇA MARIA PESSOA BRAGA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MARLY PESSOA BRAGA como 
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos 
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 05 de agosto de 2022. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5283 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2022 23 

 

 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 5848082 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Ação de Indenização por Danos Materiais 
Autos n°: 0002286-47.2020.8.27.2709 
Pólo Ativo: Antonio de Araujo Monteiro 
Advogado: Defensoria Pública 
Pólo Passivo: Ana Paula Pereira Barbosa 
Advogado: Sem advogado do constituído 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMAR virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins, 
a Ação de Indenização por Danos Materiais, Autos n° 0002286-47.2020.8.27.2709, movida por Antônio de Araújo Monteiro em 
desfavor de Ana Paula Pereira Barbosa. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através do despacho do evento 92, MANDOU 
CITAR e INTIMAR a requerida ANA PAULA PEREIRA BARBOSA, brasileira, filha de Daria Pereira da Silva, natural de Luiz 
Eduardo Magalhães/BA, nascimento em 02/01/2000, residente e domiciliada na Rua 14, setor Norte, Taguatinga/TO, CEP: 
77320-000, telefone: (77) 98129-3508, que se encontra em local incerto e não sabido, a fim de que tome ciência de todos os 
atos e termos da presente ação, para querendo, contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, que não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (Art. 344 do CPC). E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do 
Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, 1ª Vara Cível, 
data informada no rodapé deste expediente. Eu, Márcio Luís Silva Kawano, Escrivão Judicial, digitei. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6525106 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 0003289-56.2019.8.27.2714 
CHAVE DO PROCESSO: 262292572519 
REQUERENTE: GILSON RODRIGUES LEMES 
REQUERIDO: MARPINA REGINA MARTINS DE RESENDE 
O 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 epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR a Requerida MARPINA REGINA 
MARTINS DE RESENDE, estando em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua 
defesa no prazo legal. Conforme despacho contido no evento 100. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos 
trinta dias do mês de setembro de 2022. Tânia dias Barbosa Castro, Escrivã do 1ª Cível o digitei e subscrevo. Certifico e dou fé 
que, afixei no placard do Fórum local copia do presente edital, nesta data. Colméia-TO, 30/09/2022. 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 6525106v2 e do código 
CRC b6229860. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

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 5000004-68.2003.8.27.2701 de Desapropriação, tendo como Requerente(s) ESTADO DO TOCANTINS e 
Requerido(s) JOSÉ MILTON GOMEZ GUSMÃO e ZOELIA RIBEIRO CARDOSO GUSMÃO. Pelo presente edital, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, José Eduardo Soares 
Queiroz, brasileiro, casado com a Sra. Daiane Rocha Queiroz, caminhoneiro, 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 29 dias do mês de setembro do ano de 2022. Eu, 
ROSICLÉIA ALVES DE SANTANA, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi 
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Juizado especial cível e criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
SENTENÇA 
I. RELATÓRIO 
Trata-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA autuado a partir das declarações do policial militar JECKSON 
DIAS BARBOSA, o quanl narrou à autoridade policial que foi acionado para atender a uma ocorrência em uma residência; ao 
chegar ao local, deparou-se com a vítima MATHEUS LIMA CHAVES que havia sido golpeada na coxa direita com uma faca 
(minutos antes) pela companheira VANESSA SANTOS SILVA.  
Partes qualificadas nos autos em epígrafe. 
A vítima não foi ouvida por estar sendo atendida/medicada no Hospital Regional em decorrência da facada. 
Audiência preliminar designada e não realizada (evento 19), por ausência das partes que não foram intimadas (evento 18). 
Dada vista dos autos ao MPE, o órgão ministerial, por meio de seu presentante, requereu o arquivamento do presente feito, após 
o prazo decadencial, sob o argumento de ter não vislumbrar nos autos a representação da vítima. 
Certidão de decurso de prazo decadencial juntada ao evento 29. 
É o relato do necessário. 
DECIDO. 
  
II. FUNDAMENTAÇÃO 
De início, impende registrar que o TCO tramita desde novembro de 2021. 
O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta 
de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. O mencionado artigo prevê quatro formas de lesão corporal: 
lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte. 
Com efeito, por expressa previsão legal, o crime do art. 129 caput do Código Penal possui pena de detenção de 3 (três) meses a 
1 (um) ano. 
Por sua vez, o art. 88 da Lei 9.099/95 regula a regra sobre a ação penal cabível neste crime, estipulando que, os crimes de lesão 
corporal leve e lesão corporal culposa, serão de ação penal pública condicionada à representação. 
E, segundo o art. 103 do CP, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 
(seis) meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. 
A decadência, em se tratando de direito criminal, consiste na perda do direito de ação, pelo ofendido, ante sua inércia, em razão 
do decurso de certo tempo fixado em lei. A consequência do reconhecimento da decadência é a extinção da punibilidade, nos 
termos do artigo 107, inciso IV, segunda figura, do Código Penal. 
Nesse sentido, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt: 

Decadência é a perda do direito de ação a ser exercido pelo ofendido, em razão do decurso de tempo. A 
decadência pode atingir tanto a ação de exclusiva iniciativa privada como também a pública condicionada à 
representação. Constitui uma limitação temporal ao ius persequendi que não pode eternizar-se”. (p. 702/703). A 
decadência, portanto, “pode atingir tanto o direito de oferecer queixa (na ação penal de iniciativa privada) como o 
de representar (na ação penal pública condicionada), ou, ainda, o de suprir a omissão do Ministério Público 
(dando lugar à ação penal privada subsidiária) (DELMANTO, p. 382). 

Desse modo, para que no presente caso fosse iniciada a persecução penal, deveria o ofendido, até 21/05/2022, ter manifestado 
o seu interesse, fato que não ocorreu. Não agindo assim, forçoso reconhecer-se a decadência do direito de representação por 
parte da vítima. 
  
III. DISPOSITIVO 
Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VANESSA SANTOS SILVA, relativamente ao fato delituoso 
noticiado nestes autos, o que faço nos termos do art. 107, IV do Código Penal, em decorrência da decadência do direito de 
representação da vítima. 
Providências e comunicações de praxe na forma do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO. 
Em consonância com o ENUNCIADO 105 do FONAJE (XXIV Encontro – Florianópolis/SC), fica dispensada a intimação do autor 
do fato. 
Intime-se a vítima e o MP. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
Data certificada pelo sistema. 
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Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6472466 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível eFamília da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da 
Lei, etc..FAZ SABER, a todosque o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nosautos nº 
0001062-35.2019.8.27.2701 de Inventário, tendo como Requerente(s)FLAVIANA MARQUES SANTANA SILVA e ENI CLEIA 
SANTANA DASILVA e Requerido(s) MANOEL FERNANDES DA SILVA. Pelo presente edital,que será afixado na sede deste 
Juízo, no lugar público de costume e porcópia publicada no Diário da Justiça, CITA, terceiros interessados, para querendono 
prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 26 dias do mêsde setembro do ano de 2022. Eu, DULCINEIA SOUSA BARBOSA, Técnico(a)Judiciário(a), 
digitei. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. 
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 SUBSTUTIÇÃO DE CURATELA n. 
0001554-93.2021.827.2721, ajuizada por JAQUELINE ALVES DA SILVA, em desfavor de ISAIAS PEREIRA DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, RG n. 246.962 2ª via SSP/TO, CPF n. 787.596.171-87, residente e domiciliado na Rua das Acácias, 
1231, Bairro Santa Rosa, Colinas do Tocantins/TO; feito julgado procedente e decretada a substituição da curatela do requerido, 
considerado relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de 
natureza patrimonial e negocial; sendo-lhe nomeada CURADORA a sua filha a Sra. JAQUELINE ALVES DA 
SILVA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 49, que, em resumo, tem o seguinte 
teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial para substituir 
VALTER PEREIRA DA SILVA por JAQUELINE ALVES DA SILVA, como curadora de ISAIAS PEREIRA DA SILVA, já 
qualificado nos autos, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro, observando à 
mesma que não poderá por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar quaisquer bens eventualmente 
pertencentes ao interditado e deverá empregar os valores recebidos do órgão previdenciário exclusivamente em prol da saúde, 
alimentação e bem-estar do mesmo, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC, com as respectivas sanções. Em 
consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Cumpram-
se as determinações contidas no art. 755, §3º do CPC, assim para que, com as formalidades legais, seja a presente sentença 
inscrita no registro de pessoas naturais (artigos 93 e 107, Lei 6.015/73). Intime-se a curadora nomeada para o compromisso, em 
cujo termo deverá constar os limites da curatela. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo 
Civil.  Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito.” Data e Hora: 22/8/2022, às 
17:32:24. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 30/08/2022. Eu, Rebeca Almeida da Silva, Estagiária, digitei e eu, 
Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi a presente.  

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 n. 0001588-34.2022.8.27.2721 
Requerente: E. C. D. D., menor, representada por seu genitor K. C. B. D. 
Requerido: MESSIAS TEIXEIRA DIAS, brasileiro, solteiro, filho de Nesilde Teixeira Dias, inscrito no CPF n.º 016.434.341-52 
SENTENÇA: Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo, 200, 
parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e 
declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do requerente 
ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. 
"Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento a obrigação ficará prescrita" 
(art. 98, § 3° CPC)  P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data 
pelo sistema. 12 de setembro de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
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Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0003184-
87.2021.8.27.2721 
Requerente: A. M. R. M., menor, representado por sua genitora N. C. R. L. 
Requerido: MAURIZAN GOMES MOURA, brasileiro, solteiro, filho de Pedro Gomes dos Santos e Elvecina da Cunha Moura, 
inscrito no CPF n.º 835.212.671-72 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema 12 de setembro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0002374-78.2022.8.27.2721 
Requerente: A. L. DA S. 
Requerida: KATIANE ARAÚJO LOPES, brasileira, solteira 
SENTENÇA: Com essas considerações, HOMOLOGO o acordo de Evento 23, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos, RECONHECENDO a união estável dos requerentes durante o período compreendido entre outubro de 2018 a fevereiro 
de 2022 e, consequentemente, DECLARANDO a sua dissolução a partir de fevereiro de 2022. Quanto a partilha dos bens e 
demais disposições relativas alimentos para os filhos menores, guarda e visitas, em consonância com o parecer 
ministerial, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 
consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de 
Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intimem - 
se. Cumpra - se. Guaraí-TO, data pelo sistema. 19 de setembro de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0002818-14.2022.8.27.2721 
Requerente: W. O. C. 
Requerido: DANILLO ARAÚJO DE AMORIM, brasileiro, solteiro, filho de Miguel Rodrigues de Amorim e Sônia Maria Turibio, 
inscrito no CPF n.º 023.020.811-88 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 22 de setembro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais a Ação Penal nº 0006743-83.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado Gustavo Henrique Ribeiro Sousa, brasileiro, solteiro, ajudante de obras, nascido aos 06 de agosto de 1.995, natural 
de GurupiTO, filho de Gizelma dos Santos Sousa e Hélio Ribeiro dos Santos, portador do RG n.° 1217538 SSP/TO e CPF 
051.896.041-28, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 155, §4º, incisos I 
e IV, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento da vítima YANNNARA DANTAS CHAGAS, brasileira, solteira, 
natural de Gurupi-TO, nascida aos 30/01/1986, filha de Nilson Augusto Chagas e de Maria Raimunda Dantas Chagas, com CPF 
sob o n.º 007.213.841-61, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar 
do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença 
condenatória inserida no evento nº 87, cujo dispositivo segue transcrito: "DISPOSITIVO: Ante o exposto, DECLARO A 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pela morte do agente GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO SOUSA, já qualificado, com fulcro no 
art. 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Sem custas. Gurupi/TO, data certificada no 
sistema." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04/10/2022. Eu, Luciana Barros 
Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0010384-79.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: ODY DE SOUSA GLORIA E OUTROS 
RÉU: GILVAM FRANÇA GLORIA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de GILVAN FRANÇA GLÓRIA, brasileiro, união estável, vaqueiro, portador do Registro Geral nº. 
413.024 SSP/TO, inscrito no CPF sob a n° 887.450.661-91, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado em lugar 
incerto e não sabido, filho de Agenor dos Reis Glória e Maria de Lourdes Barros Glória, para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito 
no valor de R$ 3.147,86 (três mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), acrescido de custas, se 
houver. ALERTE-O de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 
também, de honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do 
artigo 524, do CPC incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC, tudo em conformidade com 
despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 
2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix 
Natário - Juíza de Direito 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0000384-69.2019.8.27.2717/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INVENTÁRIO 
AUTOR: BENTO DOS SANTOS CRUZ 
RÉU: ESPÓLIO DARCY DOS SANTOS DA CRUZ 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de BENTO DOS SANTOS DA CRUZ, brasileiro, viúvo, aposentado, inscrito no RG n. 1.918.039 
SSP/GO e no CPF/MF nº 307.750.861-34, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para informar o 
endereço atualizado do requerente/requerido e prestar informações bancárias. Tudo conforme o evento 74. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0005751-59.2019.8.27.2722/TO 
AUTOR: ANA LUCIA VIEIRA DE SOUSA 
RÉU: NELSON EGGER CALIXTRO DA SILVA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de NELSON EGGER CALIXTRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do RG. nº 
676.153 SESPII/TO, inscrito no CPF sob o nº 986.962.381-68, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, em 3 (três) dias, pagar o débito no valor de R$ 707,02 (setenta e sete reais e dois centavos), provar que o fez ou 
justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto. ALERTE-O de que a ausência de pagamento das três prestações 
anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo pode ensejar a prisão civil , caso o 
inadimplemento persista, nos termos do art. 528 e §§ do CPC, tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0016391-24.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
AUTOR: ANTONIA SOUSA DA SILVA  
RÉU: ANTÔNIO ALEXANDRE FILHO 
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A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de ANTÔNIO ALEXANDRE FILHO, brasileiro, portador do CPF 055.065.903-00, filho de Valdivia 
Fernandes de Souza e Antônio Alexandre Vaz, demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em 
lugar incerto e não sabido, para, em 3 (três) dias, pagar o débito no valor de R$ 24.248,36 (vinte e quatro mil duzentos e 
quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 
protesto. ALERTE-O de que a ausência de pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 
vencerem no curso do processo pode ensejar a prisão civil, caso o inadimplemento persista, nos termos do art. 528 e §§ do 
CPC. Tudo em conformidade com o despacho constante no evento 120, tudo em conformidade com despacho exarado nos 
autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS Nº: 0010109-62.2022.8.27.2722/TO 
Ação: ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS 
Requerentes: WALDIMIRO JOSE DA SILVA e MARINALDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este meio torna pública a pretensão dos requerentes, junto a este Juízo e Cartório da Vara de Família e Sucessões, que 
foram processados os Autos de nº 0010109-62.2022.8.27.2722 , Ação de ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS 
dos requerentes WALDIMIRO JOSE DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob nº 246.763.221-00, RG nº 
760171 SSP/TO, nascido aos 16/10/1961, residente e domiciliado na Rua J, s/n, Qd. 47, Lt. 04 Remanescente, setor União, 
CEP: 77.413-790, Município de Gurupi, Estado do Tocantins, e; MARINALDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, casada, 
do lar, inscrita no CPF sob nº 932.075.491-87, RG nº 613.823 SSP/TO, nascida aos 08/10/1967, residente e domiciliada na Rua 
J, s/n, Qd. 47, Lt. 04 Remanescente, setor União, CEP: 77.413-790, Município de Gurupi, Estado do Tocantins, os quais 
requereram diante deste Juízo a mudança do regime de Comunhão Parcial de Bens para o regime de Separação Total de Bens, 
para os fins do disposto no art. 734, § 1º, do CPC, tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO - JUÍZA DE DIREITO 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0007746-73.2020.8.27.2722/TO 
Requerente: F. G. C. 
Requerido: FABIO MARTINS COSTA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
TO, no uso de suas atribuições legais etc... 
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Escrivania da Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de FABIO 
MARTINS COSTA, brasileiro, solteiro, almoxarife, portador da cédula de RG nº 780332 SSP/TO, inscrito no CPF n° 026.201.591-
99, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: 
“Vistos etc... Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 
sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% 
(dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do 
CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo 
sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 21 de fevereiro de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei 
e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0008282-21.2019.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: VERNER MAURÍCIO WOLLMANN 
Requerido: IZAIR ALVES SILVEIRA DE OLIVEIRA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
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por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de IZAIR ALVES SILVEIRA 
DE OLIVEIRA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em 
caráter definitivo seu filho VERNER MAURÍCIO WOLLMANN, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Nos 
termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem 
em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, 
o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos 
artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pelo requerente, se houver. Expeça-se o 
Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0003255-52.2022.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA DAS MERCES 
RODRIGUES DA SILVA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe 
Curador, em caráter definitivo seu esposo FRANCISCO ALVES ARAÚJO???????, devendo o curador prestar compromisso na 
forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios 
jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou 
benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação 
judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de 
Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pelo requerente, 
se houver. Expeça-se o Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as 
cautelas de praxe. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de 
Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0008698-81.2022.8.27.2722/TO??????? – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, acompanho o parecer Ministerial e JULGO 
PROCEDENTE, o pedido constante na petição inicial para decretar a substituição da curatela, e nomear FELIPE DE SOUZA 
VERAS, para o exercício da curatela de ANTÔNIO NAZARENO MARQUES, nos termos da fundamentação supra. . Nos termos 
do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em 
aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o 
que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 
1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pelo requerente, se houver. Expeça-se o 
Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
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Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0007122-87.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, acompanho o parecer Ministerial e JULGO 
PROCEDENTE, o pedido constante na petição inicial para decretar a substituição da curatela, e nomear DARCI LOPES DE 
ALMEIDA, para o exercício da curatela de SANDRA LOPES ALMEIDA, nos termos da fundamentação supra.  Nos termos do 
artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em 
aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o 
que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 
1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pelo requerente, se houver. Expeça-se o 
Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0003278-66.2020.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: RITA DE CÁSSIA MARTINS DE SENA ALMEIDA 
RÉU: MARIA ICELSA MARTINS DE SENA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA ICELSA 
MARTINS DE CENA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe 
Curadora, em caráter definitivo sua irmã RITA DE CÁSSIA MARTINS DE SENA ALMEIDA, devendo a curadora prestar 
compromisso na forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos 
atos e negócios jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento 
de salário ou benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para 
homologação judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no 
Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) 
meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 
dias, constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas 
pelo requerente, se houver. Expeça-se o Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 
observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário 
- Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0001245-35.2022.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de VITOR GABRIEL 
FERREIRA GUILHERME, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe 
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Curadora, em caráter definitivo sua genitora SUELY FERREIRA PIMENTEL, devendo a curadora prestar compromisso na forma 
da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos 
que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios 
previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na 
forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas 
Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pelo requerente, 
se houver. Expeça-se o Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as 
cautelas de praxe. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de 
Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu 
______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - 
Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0001441-39.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de SUELEN PEREIRA DA 
SILVA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curadora, em 
caráter definitivo sua genitora RUTH GOMES PEREIRA, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei. Nos termos 
do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em 
aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o 
que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 
1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 
01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pelo requerente, se houver. Expeça-se o 
Termo de Curatela definitivo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 6 de outubro de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem 
ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os 
autos de Ação Monitória, processo nº 50005764820098272722 por Fundação UNIRG em desfavor de ROMAYNE DA SILVA 
LIMA, sendo o presente para INTIMAR a requerida ROMAYNE DA SILVA LIMA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 95444912104 
estando em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da sentença proferida nos autos, evento 62, no prazo de quinze 
dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 06 de outubro de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 00004576020188272722 por Fundação UNIRG em desfavor de STEPHANY MARIA DA SILVA, 
sendo o presente para CITAR o requerida STEPHANY MARIA DA SILVA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 01922789160  estando 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o 
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pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no 
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 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 e 
afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 06 de 
outubro de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 00014747320148272722 por Fundação UNIRG em desfavor de LEIDIANE LOPES CORDEIRO, 
sendo o presente para CITAR o requerida LEIDIANE LOPES CORDEIRO, inscrito no CPF (MF) sob o nº 02487688165 estando 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o 
pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no 
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 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 e 
afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 06 de 
outubro de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 50040776820138272722  por Fundação UNIRG em desfavor de MARIA SOLANGE BARROS DE 
MORAES, sendo o presente para CITAR o requerida MARIA SOLANGE BARROS DE MORAES, inscrito no CPF (MF) sob o nº 
43152880120 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
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 e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 06 de outubro de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0010353-98.2016.8.27.2722 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Ré OSMINDA NERI VIEIRA, brasileira, solteira, vendedora ambulante, nascida em 09.02.1971, 
natural de Regeneração/GO, filha de Lauro Vieira de Araújo e Antônia Neri Vieira, inscrita no CPF sob o nº 873.240.321-68, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. RESUMO DO 
DISPOSITIVO: "Ante o exposto ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, via de consequência, condeno a 
acusada OSMINDA NERI VIEIRA nas penas do art. 304, na forma dos arts. 29 e 70, todos do Código Penal.....". Gurupi/TO, 
aos 06/10/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM Juiz de Direito, 
Drº Gerson Fernandes Azevedo. 
  

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0000194-20.2021.8.27.2723 
CLASSE DA AÇÃO: 283 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
ASSUNTO: FURTO QUALIFICADO, CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, DIREITO PENAL 
RÉU: LUIS FERNANDO DE SOUZA PAIVA 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito da Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER que na presente escrivania tramita Ação Penal - Procedimento Ordinário, autuada 
sob o nº 0000194-20.2021.8.27.2723 em que foi SENTENCIADO LUIS FERNANDO DE SOUZA PAIVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 18/06/1998, RG n° 1.311.704 SSP/TO, CPF nº 07969946178, filho de JOSIFRAN PAIVA DA SILVA e GERALDINA 
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DE SOUZA MOREIRA, residente na Rua Uruguai, 0, Quadra 31, Lote 15, Casa 02 - Setor Aeroporto Sul - 74947660 - Aparecida 
de Goiânia-GO, atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do sentenciado acima nominado, dos 
termos da respeitável sentença proferida nos autos, cujo teor, em resenha, é o seguinte: SENTENÇA: "DISPOSITIVO. Diante de 
todo o exposto julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu LUÍS FERNANDO DE SOUZA PAIVA, nas 
penas do artigo 155, §4º, II, do Código Penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena. Circunstancias judiciais. Aqui a culpabilidade 
do réu não foi a normal do tipo, uma vez que premeditou o seu ato com antecedência por saber que na residência não tinha 
ninguém. Os antecedentes, não podem prejudicar o réu uma vez que consta nos autos a existência de outros crimes com pelo 
menos uma condenação capaz de fazer incidir a reincidência no momento adequado. A conduta social, da mesma forma não 
prevalece em desfavor do réu. A personalidade da agente, de difícil elucidação, não havendo como pesar em desfavor do réu. 
Os motivos do crime são os comuns do tipo. As circunstâncias do crime são normais a espécie. As consequências, também as 
comum do tipo. O comportamento da vítima, não influiu no seu desiderato. Estribado nas circunstâncias judiciais acima e 
considerando que para o delito de receptação simples (art. 155, §4º, II, do Código Penal) a pena cominada é de reclusão, de 2 
(dois) a 8 (oito) anos, e multa, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e multa de 20(vinte) dias fixando o dia multa em 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, considerando a condição financeira do réu, tudo em 
conformidade com o disposto no art. 49, do Código Penal Brasileiro. Das atenuantes e agravantes: Verifica-se nos autos que o 
acusado, quando ouvido, ou seja, na delegacia, confessou a pratica do crime, sendo que tal depoimento foi considerado para 
efeito de reconhecimento da autoria, pelo que deve também o ser para a aplicação da atenuante da confissão, contido no art. 65, 
III, “d”, do Código Penal, pelo que reduzo a pena em 06(seis) meses, passando-a para 2(dois) anos e 06(seis) meses de 
reclusão, assim como em 05(cinco) dias multa, passando para 15(quinze) dias multa. Por outro lado, se tem a existência de pelo 
menos 03(três) agravantes, quais sejam a reincidência (art. 61, I), ter sido o crime praticado contra ascendente (art. 61, II, “e”) e 
contra maior de 60(sessenta) anos (art. 61, II, “h”, todos do Código Penal), pelo que deve a pena ser elevada em patamar 
superior ao reduzido em razão da confissão, ou seja, em pelo menos 01(um) ano, passando a pena aplicada para 03(três) anos e 
06(seis) meses de reclusão, assim como em 10(dez) dias multa, passando para 25(vinte e cinco) dias multa, e, não havendo 
causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a em definitivo. Do regime de cumprimento da pena: Considerando a 
condenação do acusado e a pena que lhe foi fixada, esta deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, na forma do 
art. 33, §2º, “b” do Código Penal, uma vez que se trata de réu reincidente. Da substituição da pena: Inviável a substituição da 
pena nos termos do art. 44, II, do Código Penal. Da suspensão condicional da pena: Inviável a suspensão condicional da pena 
nos termos do art. 77, I, do Código Penal. Da possibilidade de recurso em liberdade: Observo que o réu responde ao processo 
em liberdade e por não advirem motivos para sua segregação, possui o direito de recorrer em liberdade. CONDENO o 
sentenciado nas custas processuais, conforme determinação constante do art. 804, do Código de Processo Penal, salvo se 
beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado: 1. Lancem-se-lhes o nome no rol dos culpados; 2. Oficiem-se o 
Instituto de Identificação e Estatística, com a expedição, em triplicata, do Boletim Individual, nos moldes preconizados pelo art. 
809, caput e §3º, do Código de Processo Penal; 3. Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para fins de aplicação dos efeitos 
trazidos pelos arts. 15, III, da Constituição Federal e art. 71, §2º, do Código Eleitoral. 4. Intime-se os apenados para que efetuem 
o pagamento das penas de multa através da GRU no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 50, Código Penal). Caso não haja o 
pagamento espontâneo no prazo legal, intime-se o representante do Ministério Público para que tome as providências que 
entender cabíveis, em caso de inércia oficie-se a Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, nos termos do provimento 14/2018 
da CGJUS/TO e ADI 3150; Proceda a Escrivania às demais comunicações de estilo. Expeça-se guias de execução provisória da 
pena, se o caso. Após formalidades legais, arquivem-se. Publique-se, Registre-se, Intimem-se. Itacajá – TO, 2 de outubro de 
2022." O sentenciado terá o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, caso não se conformar com A sentença 
supra, cujo prazo será contado após o término do prazo deste edital. O presente edital será publicado no Diário da Justiça. Eu, 
LUIZ ALVES DA ROCHA NETO, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi. Itacajá, 04/10/2022. CARLOS ROBERTO DE 
SOUSA DUTRA Juiz de Direito – auxiliando. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
intimação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 5000045-65.2000.8.27.2725, onde figura como exequente BANCO 
BRADESCO S.A. e executados  AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA e RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este fica RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 395.633.163-04 residente em 
lugar incerto e não sabido, devidamente INTIMADO da penhora on line dos seguintes valores e Instituições Financeiras: Valor de 
R$ 1.051,80 (mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos), nas instituições financeiras Caixa Economica federal e Banco do 
Brasil - realizada em 26 de novembro de 2021. Despacho: "Defiro o requerido no evento 85. Intime-se o executado via edital com 
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar, nos próprios autos, impugnação à penhora de ativos financeiros, realizada 
pelo sistema SISBAJUD". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da 
lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins, 22 de agosto de 2022. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0002428-08.2017.8.27.2725 Ação ProceComCiv, onde figura como 
requerente OSEAS PEREIRA DE MAGALHÃES e requerido SERGIO RAMOS DA COSTA virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este fica devidamente CITADO: SERGIO RAMOS DA COSTA  CPF: 328.406.242-49, estando em lugar incerto e não 
sabido, para contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial . 
DESPACHO: "Cite-se o requerido via edital com o prazo de 30 dias. Face o interesse da Fazenda Pública na lide, determino sua 
inclusão no feito. Cite-se a mesma para contestar a ação no prazo legal. Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se." e, para que ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, 
na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins,23 de setembro de 2022. Eu, CATIA CILENE 
MENDONÇA DE BRITO, o digitei 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Divórcio Litigioso Nº 0000573-49.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA DOMINGAS XAVIER DE OLIVEIRA 
RÉU: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO 
EDITAL Nº 6497275 
PRAZO QUINZE (15) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO, brasileiro, casado, 
autônomo, inscrito sob no CPF sob o N° 070.981.892- 00, estando em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, apresente 
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme 
despacho lançado no evento 27, 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 28 de setembro de 2022. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530, digitei o 
presente. 
 

Sentenças 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000004-90.2003.8.27.2726/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: EDUARDO DE SOUZA COSTA 
RÉU: CERÂMICA FORTE LTDA 
RÉU: AVESTIL DE SOUZA FERNANDES JUNIOR 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil, determinando que sejam retirados os gravames que porventura existam sobre os bens imóveis e móveis do 
executado constantes nestes autos. Codeno os executados ao pagamento de custas processuais, taxa judiciária e honorários 
advocatícios arbitrados em R$ 281,04 (duzentos e oitenta e um reais e quatro centavos), conforme planilha juntada no evento 87. 
Após o trânsito em julgado, promova-se a baixa. À COJUN para cobrança das custas. Publique-se. Intimem-se as partes (salvo 
se revel) para ciência e para, querendo, renunciem a prazo recursal. Cumpra-se. Miranorte – TO, data cientificada nos autos.  
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito 
  
 

PALMAS 
4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00269914920208272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: GABRIEL DA SILVA 
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FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) GABRIEL DA SILVA, brasileiro, solteiro,  nascido aos 30/10/2000, natural de Palmas/TO, portador do RG 
nº 1.070.185, inscrito no CPF nº 072.140.371-90, filho de Soiani Abadia da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, com 
prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0026991-
49.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1 – RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal Pública na qual o Ministério 
Público denuncia CARLOS DANIEL BARBOSA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, 
caput, da Lei nº 10.826/03 e GABRIEL DA SILVA como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com arrimo nos fatos 
que seguem: No dia no dia 10 de maio de 2020, por volta das 13h20min, na T-33, Conj.4, Lt. 17, Taquari T-33/T-43, nesta Capital 
e na T-24, Conj.2, Lt. 16, Taquari, nesta Capital os denunciados, com consciência e vontade, após adquirirem, foram flagrados 
trazendo consigo/tendo em depósito DROGAS, sem autorização legal/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
sendo apreendido com CARLOS DANIEL BARBOSA DOS SANTOS 2 (duas) porções (uma prensada e outra fragmentada) de 
MACONHA com massa líquida de 23,4 g (vinte e três gramas e quatro decigramas) e com GABRIEL DA SILVA foram 
apreendidas 2 (duas) porções (uma barra inteira e um pedaço) de MACONHA com massa líquida de 572,0 g (quinhentos e 
setenta e dois gramas), 01 (uma) porção (em folhas secas envoltas em papel) de MACONHA com massa líquida de 0,9 g (nove 
decigramas), além de mais 1 (uma) porção de substância branca, em forma de pedra, com massa líquida de 7,5 g (sete gramas 
e cinco decigramas) de COCAÍNA tudo conforme auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas, auto de apreensão 
e exibição e Laudo Pericial de Pesquisa em Entorpecentes nº 2372/2020 . Na residência de GABRIEL DA SILVA foram 
encontradas três balanças de precisão avaliadas conforme Laudo Pericial nº 2373/2020. Nas mesmas circunstâncias de tempo e 
lugar, CARLOS DANIEL BARBOSA DOS SANTOS possuía/mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de 
fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo duas armas artesanais com capacidade 
para produzir disparos avaliadas conforme Laudo Pericial nº 2397/2020 . De acordo com os autos inquisitivos, Guardas 
Metropolitanos faziam patrulhamento ostensivo no local dos fatos e passaram em frente a uma residência em que a moradora 
apontou na direção da casa dos acusados, indicando haver algo errado, instante em que os Guardas pararam e viram três 
indivíduos em frente a casa, sendo que Gabriel, rapidamente se dispersou do grupo e se dirigiu ao interior da casa. Os outros 
dois indivíduos, dentre eles Carlos Daniel, foram revistados sendo localizado com esse acusado uma trouxa de maconha e a 
quantia de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais). Com o terceiro indivíduo nada ilícito foi encontrado. Em seguida, 
Gabriel foi chamado para fora da casa e, após revista, foi encontrado com ele a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Os 
acusados disseram que estavam apenas fumando “uma”. Após questionado, Gabriel disse que tinha uma quantidade só para uso 
dentro da casa e autorizou a entrada dos Guardas. Em cima da geladeira havia uma porção de maconha e uma porção de 
substância análoga a cocaína, mas o perito concluiu tratar-se de benzocaína. Gabriel como frisado disse que tais porções eram 
para uso próprio. No fundo da casa foi encontrada dentro da lixeira uma balança de precisão e no quintal localizaram outras duas 
balanças de precisão e outros dois tabletes de maconha. Os Guardas entenderam que quando Gabriel entrou na casa ao 
perceber a aproximação da viatura foi para esconder drogas e balanças de precisão. Questionado, Carlos Daniel disse que em 
sua casa havia um tablete de maconha com cerca de 25 g (vinte e cinco gramas), tendo os Guardas se deslocado até sua 
residência onde foram encontradas duas armas artesanais, uma embaixo do colchão e outra atrás do armário. Carlos Daniel 
informou que dentro do armário debaixo do pacote de arroz estava a porção de maconha, o que se confirmou. No início da 
ocorrência, os acusados diziam que não se conheciam, porém Carlos Daniel informou depois que comprara a porção que estava 
em seu armário de Gabriel. Ainda, no começo da abordagem, Carlos Daniel permitiu que os Guardas acessassem seu aparelho 
celular quando foi possível verificar que ele havia negociado um pedaço de maconha, inclusive, tinha uma imagem do 
entorpecente, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e que seria entregue na região dos Aureny’s. Carlos Daniel informou que as 
armas eram para se defender, pois seu pai trabalhava à noite e ele ficava sozinho. Disse que uma das armas encomendou na 
cidade de Paraíso do Tocantins-TO. Gabriel disse que adquiriu a droga com o auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) fornecido pelo Governo Federal, em razão da pandemia do COVID-19, além de usar o auxílio emergencial de sua esposa 
de R$ 1.200 (mil e duzentos reais), sem o consentimento dela. Notificados, os acusados apresentaram defesa prévia (eventos 25 
e 27). A denúncia fora recebida, nos moldes da decisão elencada no (evento 30), momento em que fora determinada a inclusão 
do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento. Em audiência realizada no dia 09 de novembro de 2021 foram 
ouvidas três testemunhas comuns. Os acusados foram interrogados. As alegações finais foram apresentadas por memoriais (ev. 
97, 108 e 112)As declarações das testemunhas, bem como o interrogatório dos réus  prestadas em Juízo foram gravadas pelo 
sistema audiovisual, YEALINK sistema de videoconferência e audiências do Tribunal de Justiça do Tocantins, e foram gerados 
os arquivos na plataforma que poderão ser acessados por meio dos links informados no termo de audiência (ev.94). Em suas 
alegações, o Ministério Público requereu procedência do pedido inicial, com a condenação dos acusados nos termos da 
denuncia, acrescido da concessão do benefício do tráfico privilegiado ao réu Carlos Daniel. A defesa do réu Carlos Daniel, em 
suas alegações requereu a absolvição, pela nulidade da prova, seja pela atuação ilegal dos guardas municipais, seja pelo acesso 
de dados ao seu aparelho telefônico, também de forma ilegal; subsidiariamente a desclassificação para o uso, art. 28 da Lei 
11.343/06, porém caso entenda pela condenação que seja feita no privilégio do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o “tráfico 
privilegiado”. Por seu turno, a defesa do acusado Gabriel em alegações requer a nulidade da prova pela invasão ilegal de seu 
domicilio e, se entendido pela condenação que seja reconhecido o “tráfico privilegiado”, bem como a atenuante da menoridade 
relativa. É o relatório. Fundamento e decido. 4 - DISPOSITIVO. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 
pretensão estatal e, por conseguinte, CONDENO GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no 
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, DESCLASSIFICO A CONDUTA de  CARLOS DANIEL BARBOSA DOS 
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SANTOS, qualificado nos autos, do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 28, devendo ser remetido o feito para um dos 
JECRIMs desta comarca. ABSOLVO CARLOS DANIEL BARBOSA DOS SANTOS da imputação do crime do artigo 12 da Lei 
10.826/03. Atento às diretrizes traçadas nos artigos 59 e 68 do mesmo diploma legal, bem como no artigo 42 da Lei 11343/2006, 
passo à dosimetria da pena quanto ao crime tipificado no artigo 33, da Lei drogas quanto ao réu GABRIEL DA SILVA. 1ª fase. 
A culpabilidade do acusado está explicitada nos autos, tendo agido de forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, 
sendo reprovável a sua conduta. Trata-se ademais, de agente imputável, sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes 
elencados no ordenamento jurídico, eis que o mesmo tinha consciência que atuava de forma contrária (culpabilidade acentuada). 
A reprovabilidade, entretanto, é a normal à espécie. No que tange aos antecedentes, a posição majoritária da jurisprudência 
segue o posicionamento do STJ, no sentido de que apenas devem ser tidos como maus antecedentes aqueles processos 
criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que não sirva como reincidência, em homenagem ao 
princípio da presunção de inocência. Assim, no caso, não lhe prejudica, haja vista ser utilizada como reincidência. Conduta 
social. Aqui, devem ser examinados os elementos indicativos da inadaptação ou do bom relacionamento do agente perante a 
sociedade em que está integrado. A conduta social do acusado é o estilo de vida por ele seguido, no que tange ao seu 
comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com relação à sociedade como um todo. 
No caso em estudo, a conduta social do acusado não deve ser considerada como desabonadora, vez que não há qualquer prova 
nesse sentido. A personalidade. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, pg. 335) que 
analisa-se o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, como por exemplo a agressividade, preguiça, frieza emocional, 
sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. A personalidade é normal, não tendente a majorar a 
pena. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso. No contexto do art. 59 do CP, 
os motivos podem indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva, 
“o motivo é o fator qualificativo da vontade humana, fornecendo o colorido indispensável à compreensão de qualquer conduta: 
existiu por quê? Para quê?”. Deve ser apontado também que todo crime possui algum motivo, pois ninguém age por agir, a não 
ser em casos de atos reflexos. Se alguém agiu motivando-se em aspectos negativos deve ter sua pena exasperada e, ao 
contrário, terá sua pena diminuída se atuou criminosamente por motivos nobres. No presente caso não há qualquer prova dos 
motivos que ensejaram a prática delitiva, não podendo a pena ser majorada por tal circunstância. As circunstâncias, 
diferentemente dos demais elementos, se referem ao fato criminoso e não ao seu autor e, portanto, são objetivas. As 
circunstâncias do crime não integram a estrutura do tipo penal, são elementos acidentais ou secundários, “como o modo de 
execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o 
relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”, devendo ser levadas em consideração quando da fixação da pena. No caso, a 
pena não deve ser majorada. As consequências resumem-se nos efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em 
prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política, como 
“o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos,”. Não devem ser confundidas com as 
consequências naturais do delito, que não devem ser utilizadas como fator de exasperação da pena, pois resultaria em bis in 
idem. No caso, as consequências foram as normais para o delito em análise. Comportamento da vítima. Trata-se de 
circunstância que determina que o magistrado, na dosagem da pena-base, analise se a vítima concorreu para a prática delitiva 
de algum modo. E, se ficar constatado que houve tal contribuição, deverá ser diminuída a pena. O Estado é o sujeito passivo 
primário. Secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumir. Logo, não o prejudica. Natureza e quantidade do 
produto. Pelo que se observa, foi encontrada considerável quantidade de droga. Portanto, o prejudica. Mas não será analisada 
nesta fase para evitar o bis in idem. Ante as fundamentações supra, considerando que após a análise das circunstâncias judiciais 
a pena base pode variar entre o mínimo e o máximo previsto legalmente, ou seja, entre 5 e 15 anos, aplico a pena ni mínimo 
legal, ou seja em 5 anos de reclusão. 2ª Fase: Não há agravantes. O réu foi condenado por fato posterior, mas sem trânsito em 
julgado.  Vejo a  existência atenuante da menoridade relativa - artigo 65, incisos I, do CP) e da confissão. Nesta fase, contudo, 
não é possível incidir as atenuantes faladas, posto que impossível levar a pena base para aquém do mínimo. 3ª Fase: Não há 
causas de aumento ou diminuição de pena. Registro novamente que o réu foi condenado por fato posterior ao fato aqui em 
analise e a sua sentença não transitou em julgado. Em razão da sua idade e do fato de que á época dos fatos em julgamento 
devo acolher a tese defensiva de que era primário a ainda não se dedicava à traficância.  Reduzo a pena de metade, de todo 
modo, em razão da quantidade expressiva de drogas apreendida em seu poder. Pena de Multa. Verificando as circunstâncias do 
artigo 59 do Código Penal já analisados acima, bem como a situação financeira do acusado, fixo a pena de multa em 500 
(quinhentos) dias multa. Atribuo o valor mínimo possível ao dia multa, ou seja, um trigésimo do salário mínimo em vigor na época 
do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada quando da execução. Assim, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos  e 6 (seis) 
meses de reclusão e 250  dias multa. Regime de cumprimento. Quanto ao regime de cumprimento, em que pese o STF ter 
considerado inconstitucional a obrigação legal ao regime inicial aberto, pelo quantum de pena imposto. Faculto ao réu o direito de 
recorrer em liberdade levando-se em consideração o regime inicial imposto, bem como devido estar cumprindo satisfatoriamente 
as condições impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória. 6. DISPOSIÇÕES FINAIS PARA OS SENTENCIADOS: 
CONDENO o réu Gabriel ao pagamento de metade das custas do processo, tendo em vista não ser beneficiado da assistência 
judiciária gratuita, e ISENTO o réu Carlos do pagamento, por este ser beneficiário. Em relação aos bens apreendidos, cumprir 
determinação exarada em tópico próprio. Em relação ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, atribuído ao réu Carlos Daniel 
Barbosa dos Santos, determino que seja feito o desmembramento dos autos com o traslado de peças, e que este 
seja remetido ao Juizado Especial Criminal de Palmas. Com o trânsito em julgado para ambas as partes, façam-se as 
comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral (artigo 15, III, CRFB/88), bem como formem-se autos de execução penal. 
Preencha os sistemas determinados pelo CNJ e CGJ. Intimem-se e cumpra-se. Palmas-TO, 10 de setembro de 2022. ALLAN 
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MARTINS FERREIRA - Juiz de Direito." Palmas, aos 04/10/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e 
subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

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 ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO, CPF/CNPJ: 605.529.481-87, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5001031-26.2008.8.27.2729, 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) 200800000, inscrita em 12/03/2008, referente ao TLX LIC; 20080000034, inscrita em 
12/03/2008, referente ao TXL FUNC; 21367148789199, inscrita em 27/01/2006, referente ao TXL FUNC; 214375178919200, 
inscrita em 08/08/2006, referente ao MP PD; 214375278919196, inscrita em 08/08/2006, referente ao ISS PD ; cujo valor à época 
do ajuizamento era de R$ 8.343,57 (oito mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete 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, 03 de outubro 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 MARIA AURINETE ALENCAR FONSECA, CPF/CNPJ: 596.478.841-68, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0041831-30.2021.8.27.2729, 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) 20210001722, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20210001723, inscrita em 12/04/2021, referente 
ao IPTU; 20210001724, inscrita em 12/04/2021, referente ao IPTU; 20210001725, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU 
REV; 20210001728, inscrita em 12/04/2021, referente ao IPTU; 20210001729, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
20210001730, inscrita em 12/04/2021, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 7.614,37 (sete mil, 
seiscentos e quatorze reais e trinta e sete 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 30 de setembro de 2022. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO – Prazo de 15 (quinze) dias. 
O Drº. MÁRCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito em Substituição por está Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de 
suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL verem ou dele conhecimento tiverem que por 
este Juízo e Escrivania Cível tramita os autos de Alvará judicial nº 0000908-22.2022.8.27.2730, tendo como Requerentes: 
DEUSDETE MARTINS DE SOUZA CARDOSO, brasileiro, viúvo, lavrador, portadora da cédula de identidade nº 935016 SSP-GO 
e do CPF nº 349.210.791-53, residente e domiciliado Sítio Betel, Lote nº 50, Loteamento Rio Capivara, Zona Rural, 
Palmeirópolis/TO, LEONE MARTINS DOS SANTOS, divorciado, motorista, portador da cédula de identidade nº 4226364 SSP-
GO e do CPF nº 922.284.291-04, residente e domiciliado na Rua 05 nº 10, Porangatu/GO  e LILIANE MARTINS DOS SANTOS, 
brasileira, divorciada, do lar, portadora da cédula de identidade nº 4781387 2ª Via SSP-GO e do CPF nº 028.375.001-43, 
residente e domiciliada Sítio Betel, Lote nº 50, Loteamento Rio Capivara, Zona Rural, Palmeirópolis/TO, com prazo de 15 
(quinze) dias, para ciência de eventuais interessados.  Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2 ª 
via fica afixada no local de costume e no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Palmeirópolis/TO. Aos 06 dias do mês de Outubro de 2022. Eu,   (Vilma C. Milhomens), Técnica Judiciária o digitei. 
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1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. 
O(a) Dr(a) MARCIO SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem,  que neste Juízo corre 
seus trâmites legais,  Ação Penal, processo nº 0000381-70.2022.8.27.2730, tendo como parte Justiça Pública em desfavor 
de WENES FRANCISCO DE OLIVEIRA. MANDOU CITAR WENES FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em 14/01/1983, natural de Palmeirópolis/TO, filho de Antônio Francisco de Oliveira e Dulce Helena 
dos Santos, inscrito no CPF 010.180.901-85 e RG 791.799 - 2ª via, SSP/TO, com endereço incerto e não sabido, dos termos 
da denúncia,  para apresentar resposta à acusação (CPP, art. 396-A) nos moldes dos artigos 361 e 363, § 1º, do Código de 
Processo Penal, com prazo de 10 (dez) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido réu, mandou expedir o 
presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade 
de Palmeirópolis/To, aos  04 de outubro de 2022. Eu, Amanda Alves Toledo dos Santos, Técnica Judiciária, o digitei. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA CECISÃO DA PRONÚNCIA 
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 00063937320178272731     Chave: 317294482217 
Acusado: EDIONE SILVA PARENTE 
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 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 acusado: EDIONE SILVA PARENTE, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, 
nascido aos 22.08.1987, natural de Paraíso/TO, filho de Irson da Silva Parente e Noeme Fernandes de Oliveira, residente, 
Paraíso/TO, 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 DECISÃO DE PRONÚNCIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva 
restou assim transcrita: Ante o exposto, admito a denúncia e, em consequência, com fundamento no artigo 413 do Código de 
Processo Penal, PRONUNCIO EDIONE SILVA PARENTE, qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento perante 
o Colendo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal. Tendo respondido ao processo em 
liberdade, poderá recorrer nestas mesmas condições. Preclusa a decisão de pronúncia, às partes, para os fins do artigo 422 do 
Código de Processo Penal. O acusado terá 05 (cinco) dias para, querendo, apresentar recurso, após o prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da publicação do presente Edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 04/10/2022. Eu (EDIMILSON 
COSME DOS SANTOS-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi.RENATA DO NASCIMENTO E SILVAJuíza de Direito. 
 

PIUM 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE 
FAZ SABER aos que o presente Edital vir ou dele conhecimento tiver EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
ABSOLUTORIA.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 5000109.27.2008.827.2715, que a justiça 
pública move contra o acusado: PEDRO TAVARES DE LIRA, vulgo Pedro do Canto (pronunciado) brasileiro, viúvo, pedreiro, 
nascido aos 12/10/1947 em Pedro Afonso/TO, filho de Elizeu Tavares Lira e Maria Pereira de Souza, atualmente em local incerto 
e não sabido, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe), III (sexta e sétima 
figura) e IV (última figura) todos do Código Penal nos termos do art. 1º, inciso I (parte final) da Lei 8.072/90. Ante o exposto, pelas 
razões alhures, DECLARO a inexistência de interesse de agir superveniente do Estado ao caso concreto e em 
consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PEDRO TAVARES LIRA, qualificado na exordial, com fulcro 
no art. 107, IV, c.c art. 109, inciso I e art. 115, ambos do Código Penal. 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 6 de outubro de 2022. Eu SEBASTIÃO CESAR P. DE SOUSA, analista judiciário, lavrei o presente. 
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PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO AS PARTES:  
AUTOR: VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA 
RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 
AÇÃO: Cumprimento de sentença Nº 0002839-13.2020.8.27.2736/TO 
Fica o requerido  acima mencionado intimado nos termos o art. Art. 346, posto que os prazos contra o revel que não tenha 
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, para no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar a 
penhora realizada conforme evento 54/55.  
  
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00080652520228272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência          
Vítima: SAMARIA GOMES SOUZA  
Requerido: CHARLEY RAMOS DE ANDRADE 
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00080652520228272737, em que figura como vítima S, brasileira,solteira 
,nascido aos,15/01/1997,natural de Mirador/MA, filha de Maria Rita Vieira de Araújo Gomes e Gasparino de Oliveira Souza, 
inscrita no CPF nº054.338.871-97 reside Rua 15 de Novembro, próximo ao antigo posto de saúde,Escola Brasil,Porto 
Nacional/TO,e, o requerido CHARLEY RAMOS DE ANDRADE, brasileiro, solteiro,nascido aos 04/11/1988, filho de Maria 
Josimar Moreira Ramos,inscrito no CPF nº031.566.421-50, resideAvenida 7 de Setembro,cãs de esquina ao lado do CRAS 
,povoado escola Brasil,Porto Nacional/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o 
presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 
proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o 
parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e 
artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no 
artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à CHARLEY 
RAMOS DE ANDRADE:1º) Proibição de CHARLEY RAMOS DE ANDRADE se aproximar da vítima SAMARIA GOMES SOUZA, 
seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;2º) Proibição 
de CHARLEY RAMOS DE ANDRADE de entrar em contato com a vítima SAMARIA GOMES SOUZA, seus familiares e 
testemunhas,  por qualquer meio de comunicação;3º) Proibição de CHARLEY RAMOS DE ANDRADE de freqüentar o local de 
trabalho da vítima SAMARIA GOMES SOUZA, bem como de estudo, lazer, clubes, casa de parentes e outros locais de 
convivência comum.4º) Suspensão de visitas de CHARLEY RAMOS DE ANDRADE aos filhos em comum com a 
vítima SAMARIA GOMES SOUZA.Ficam as partes advertidas de que as presentes medidas permanecerão em vigor até o 
trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença 
absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima 
demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições 
financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento criminal correlato a estas medidas, 
o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo 
que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação, bem como deverá comunicar a este juízo 
eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor 
e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública  pode acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No 
cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa, 
advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de 
descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua 
prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-
se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja encaminhada cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao 
Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a 
disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante 
cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.Intimem-se.  
Comuniquem-se.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação. Porto Nacional - TO, data certificada no 
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sistema..DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 04 de Outubro de 2022. Eu,Lucas 
Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00075265920228272737 
Ação: AÇÃO PENAL         
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados:JAIME PEREIRA DE SOUSA  
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal nº 00075265920228272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JAIME PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, agricultor, 
nascido aos 05/09/1970, na cidade de Cristalândia/TO, filho de Zulmiro Alves de Sousa e Regina Rosa Pereira de Sousa, 
RG 82.495 SSP/TO, CPF 439.125.401-87, residente na Av. João Pires Querido, n. 120, centro, Fátima/TO,que fica(m) 
CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, 
podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00075265920228272737,que a Justiça 
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigos 217-
A, c/c 226, II, do CPB, em crime continuado e sob os rigores da Lei 8.072/90 e aplicando-se as disposições dos artigos 
5º, 7º, III, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será 
nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, 
a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 06 de Setembro de 2022. Eu 
Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0000313-95.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS 
RÉU: LUIZA GOMES BARBOSA 
EDITAL Nº 6556700 
Doutor HELDER CARVALHO LISBOA, MMº Juiz de Direito auxiliando 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 LUIZA GOMES BARBOSA, brasileira, solteira, 
aposentada, portadora da CI/RG sob o n°. 864.178 SSP/PA, e inscrita no CPF sob o nº 146.665.531-34, residente no endereço 
Rua Diamante nº 556, Centro, Tocantinópolis - TO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, tendo lhe sido nomeada CURADORA a Srª JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS, brasileira, casada, professora, 
portadora do RG nº 898420 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 370.304.852-20, residente e domiciliada na Rua Equador nº 1085, 
Município de Tocantinópolis - TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 
Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. 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 LUIZA GOMES BARBOSA, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
nomeando-lhe como curador(a) o(a) Sra. JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo 
por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização 
judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, 
na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com 
intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem 
custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa 
definitiva, com as cautelas legais. Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema 
eletrônico. Documento eletrônico assinado por HELDER CARVALHO LISBOA, 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, 
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aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (04/10/2022). Eu,   Rosiane Gomes da Rocha de Oliveira, 
Servidora de Secretaria, que o digitei. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 0000228-
04.2022.8.27.2741, tendo como réu: DIEGO CAMILO DE OLIVEIRA, (024.473.931-56), e a vitima: ALICE MARIA FRANCISCA 
RODRIGUES,  (043.284.581-08) residentes em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fiquem INTIMADOS, do 
inteiro teor da sentença no evento 13 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 
304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos.. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de 
outubro de dois mil e vinte dois (04/10/2022), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003696-72.2018.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: JUBERTO FERREIRA ALVES 
EDITAL Nº 5229411 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
 O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível  da Comarca de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0003696-72.2018.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por BANCO DO BRASIL S/A em face 
de JUBERTO FERREIRA ALVES, e, por este meio CITA a executada atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo 
de 03 (três) dias proceder ao pagamento da importância de R$ 204.218,84 (duzentos e quatro mil, duzentos e dezoito reais e 
oitenta e quatro centavos) acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de 
seus bens tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar 
a ação. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 26 de abril de 2022 do ano de dois mil e vinte. Eu 
Lorena Ribeiro Valadares Veras – Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.                                                                 
                                                                                                             

              Nilson Afonso da Silva 
              Juiz de Direito 

 
PALMAS 

3ª Vara Cível 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010556-10.2014.8.27.2729/TO 
REQUERENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. 
REQUERIDO: SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 
EDITAL Nº 6416565 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. Jossanner Nery Nogueira Luna,  Juiz de Direito Auxiliar da 3ª 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 3ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0010556-10.2014.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por LIQUIGAS 
DISTRIBUIDORA S.A., em desfavor de SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, e que por este meio, procede 
a INTIMAÇÃO da parte Executada SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ: 00.160.911/0003-48, atualmente em 
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endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, pagar o valor descrito na petição inicial -e R$ 119.779,26 (cento e dezenove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte 
e seis centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, 
NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, 
sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme 
determinado no Despacho do evento 115. 
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, 
na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao 
inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link:  
eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br) . Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a 
partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e 
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a 
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 944971121214 para acesso integral. Eu, Raimunda 
Pinto de Sousa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto 
ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

Decisão Nº 5847, de 4 de outubro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico 233 (4556293) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a 
contratação do instrutor Juliano Gonschorovski para ministrar o Módulo II – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática I 
do curso Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens – 2022, para servidores(as) do 
Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 17 a 24 de outubro de 2022, pelo valor de 
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 
A contratação pretendida está prevista no subitem 10.4.8 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2, evento 
4427818. Já a aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento 
na contratação encontram-se no evento 4554824. 
Considerando o Projeto Básico 233 (4556293); a Despacho 68128 (4576164), da ASPRE, que autoriza a solicitação, bem 
como existindo disponibilidade orçamentária (4595200 e 4596204), o Parecer 1925 ASJUADMDG (4607203) e, nos termos 
do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
declarada pelo Senhor Diretor-Geral no Despacho 72628 (4608981), visando a contratação direta do instrutor Juliano 
Gonschorovski para ministrar o Módulo II – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática I do curso Formação e 
Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens – 2022, para servidores(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 17 a 24 de outubro de 2022, com 10 horas/aulas, pelo valor 
de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), salientando que o instrumento contratual poderá ser substituído pela Nota de 
Empenho respectiva, consoante dispõe o art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666/1993. 
DETERMINO o envio dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2391, de 06 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 3, de 2 de abril de 2009, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover o remanejamento de vagas, com o objetivo de atender aos interesses da 
Administração; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000007183-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 694, de 23 de março de 2022, passa a vigorar com conformidade com o Anexo Único desta 
Portaria. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO ÚNICO 
(Portaria nº 2.391, de 6 de outubro de 2022) 
"ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 694, DE 23 DE MARÇO DE 2022. 
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
  

UNIDADE 
DISTRIBUIÇÃO  

DE 
VAGAS 

  

  

  

COMARCA DE ALVORADA 2   

COMARCA DE ANANÁS 2   

COMARCA DE ARAGUACEMA 1   

COMARCA DE ARAGUAÇU 1   

COMARCA DE ARAGUAÍNA 45   

COMARCA DE ARAGUATINS 5   

COMARCA DE ARAPOEMA 2   

COMARCA DE ARRAIAS 2   

COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS 8   

COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS 1   

COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS 13   

COMARCA DE COLMEIA 5   

COMARCA DE CRISTALÂNDIA 3   

COMARCA DE DIANÓPOLIS 7   

COMARCA DE FILADÉLFIA 2   

COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA 3   

COMARCA DE GOIATINS 1   

COMARCA DE GUARAÍ 9   

COMARCA DE GURUPI 30   

COMARCA DE ITACAJÁ 1   

COMARCA DE ITAGUATINS 5   

COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS 7   

COMARCA DE MIRANORTE 7   

COMARCA DE NATIVIDADE 2   

COMARCA DE NOVO ACORDO 2   

COMARCA DE PALMAS 70   

COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS 2   

COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS 13   

COMARCA DE PARANÃ 2   

COMARCA DE PEDRO AFONSO 5   

COMARCA DE PEIXE 2   

COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS 1   

COMARCA DE PORTO NACIONAL 23   

COMARCA DE TAGUATINGA 4   

COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS 5   

COMARCA DE WANDERLÂNDIA 1   

COMARCA DE XAMBIOÁ 2   
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PRESIDÊNCIA 5   

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA (CGJUS) 10   

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE (ESMAT) 10   

OUVIDORIA JUDICIÁRIA (OUVJU) 2   

GABINETE DE DESEMBARGADOR 12   

SECRETARIAS DE CÂMARAS 8   

TURMAS RECURSAIS 6   

GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES (GGEM) 21   

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS (NACOM) 30   

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (NUPEMEC) 5   

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESTADO DO 
TOCANTINS (GMF) 

3   

DIRETORIA GERAL (DIGER) 7   

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS (COGES) 2   

DIRETORIA FINANCEIRA (DIFIN) 20   

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DIGEP) 16   

DIRETORIA JUDICIÁRIA (DIJUD) 6   

DIRETORIA ADMINISTRATIVA (DIADM) 12   

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTINF) 6   

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (DINFR) 12   

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO (CECOM) 5   

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS (SEPRE) 3   

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS 1   

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (CINUGEP) 1   

NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA (NCJ) 1   

TOTAL 500 (NR) 

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

Presidente 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 2386/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 06 de outubro de 2022 
   Altera a composição da equipe de trabalho instituída pela Portaria Nº 420/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, 
de 23 de fevereiro de 2021 (3566623 - alterada pela Portaria Nº 1382/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 02 
de junho de 2021 (3730830) - para elaboração, implementação e execução do Projeto Estratégico “De 
Maria para Marias: Restaurando a autoestima de mulheres vítimas de violência doméstica” no âmbito do 
Poder Judiciário do Tocantins, e dá outras providências. 

  
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1357/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 31 de maio de 2021 (Evento 3818040), que 
dispõe sobre o Plano de Gestão para o biênio 2021-2023 da Corregedoria-Geral da Justiça, alterada pela Portaria Nº 1751/2022 - 
CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 22 de julho de 2022 (evento 4463550); 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Judiciário nº 26, de 2/3/2022 (4189807), contido no processo SEI 22.0.000004240-8, e o 
determinado na Decisão Nº 981 / 2022 - CGJUS/CGABCGJUS (4180196), proferida nos autos n°. 22.0.000004240-8 e 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1750/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 22 de julho de 2022 (Evento 4463499), constante dos autos 
n°. 22.0.000022625-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o art. 1° da Portaria Nº 420/2021 - CGJUS/ASPCGJUS, de 23 de fevereiro de 2021 (3566623, alterada pela 
Portaria Nº 1382/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 02 de junho de 2021 (3730830), que passará a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º - Designar equipe de trabalho, nas funções abaixo relacionadas, para que âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça, 
elabore, implemente e execute o Projeto "De Maria para Marias: Restaurando a autoestima de mulheres vítimas de violência 
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doméstica", que tem por objetivo resgatar a identidade e ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar a 
recuperarem a autoimagem e autoestima, por meio de tatuagem e micropigmentação. 

I - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadora da Cidadania, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, 
Gestora do Projeto; 
II - Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça, JEANE SILVA JUSTINO FILHO, matrícula 269.528, Chefe de Gabinete 
da Corregedora-Geral da Justiça, acompanhamento do projeto; 
III – Chefe de Gabinete de Desembargador, AFONSO ALVES DA SILVA JÚNIOR, matrícula 288.621 elaboração e apoio ao 
projeto; 
IV - Técnica Judiciária, LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA, matrícula 167441, gestão e execução do projeto; 
V - Assessora jurídico-administrativa da Corregedoria-Geral da Justiça, NATHALIA CANHEDO, matrícula 353615, elaboração e 
apoio ao projeto; 
VI - Assessora Jurídica, ANA CARINA MENDES SOUTO, matrícula 352774, elaboração e apoio ao projeto; 
VII - Assistente de Gabinete de Desembargador, IGOR VASCONCELOS BARBOSA DE MENDONCA, matrícula 360735, 
elaboração e apoio ao projeto; 
Parágrafo único. Competirá à Assessoria de Projetos da Corregedoria-Geral da Justiça, auxiliar na implementação do projeto e 
promover junto à ASCOM todos os meios de comunicação necessários para a ampla publicidade das atividades decorrentes do 
Projeto "De Maria para Marias". 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 
  
Registre-se. Publique-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000028952-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE05732 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Camila Squersato Bedin 
CPF: 066.395.989-65 
OBJETO: Empenho destinado à contratação da professora, para ministrar o Módulo II – Cumprimento de Mandados: Teoria e 
Prática I, do curso Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens, para servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 17 a 24 de outubro de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.36 Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 30 de setembro de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 15/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 
PROCESSO 22.0.000011738-6 
CONTRATO Nº 429/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: A.B Teleinformática Comunicação Ltda - ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores industriais para automatização dos 
portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins, bem como o fornecimento de controle remoto. 
VALOR: O valor global estimado do presente Instrumento é de R$ 238.577,50 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e 
sete reais e cinquenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos produtos e serviços. 
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UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 5 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 51/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2022 
PROCESSO 22.0.000027916-5 
CONTRATO Nº 392/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Microtécnica Informática - Ltda 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 134.930,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e 
trinta reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos/equipamentos. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 4 de outubro de 2022. 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 52/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2022 
PROCESSO 22.0.000027633-6 
CONTRATO Nº 430/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: KCG Materiais Elétricos – Ltda 
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), compreendendo todas as despesas 
e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de outubro de 2022. 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 40/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167/2022 
PROCESSO 22.0.000029884-4 
CONTRATO Nº 438/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional, para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 13.667,50 (treze mil seiscentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2022. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 40/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166/2022 
PROCESSO 22.0.000029880-1 
CONTRATO Nº 439/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gráfica e Editora Capital Ltda – ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional, para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 40/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164/2022 
PROCESSO 22.0.000029869-0 
CONTRATO Nº 435/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Master Placas EIRELI - ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional, para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 40/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2022 
PROCESSO 22.0.000029869-0 
CONTRATO Nº 437/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: L.O.C. Comércio e Distribuição de Produtos 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional, para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 51/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138/2022 
PROCESSO 22.0.000027606-9 
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CONTRATO Nº 408/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Caza Forte Engenharia - Ltda 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 15.480,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos/equipamentos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067   
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 1/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 
PROCESSO 22.0.000010720-8 
CONTRATO Nº 434/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Techribom Suprimentos e Comunicação - Ltda 
OBJETO: Aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos/equipamentos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 187/2020 
PROCESSO 20.0.000015263-4 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: L C O Pereira – EPP 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 187/2020, por mais 12 (doze) meses 
e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº. 187/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 
11/11/2022 a 10/11/2023, perfazendo o total de 36 (trinta e seis) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de outubro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 423/2022 
PROCESSO 22.0.000023776-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Izabel Dietrich de Vergara 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de tradutor e intérprete público - TRADUTOR JURAMENTADO, 
pessoa física, para atender as demandas de tradução de documentos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em 
todas as Comarcas do Poder Judiciário no Estado do Tocantins e/ou unidades administrativa e judiciais do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, que identificarem a necessidade dos serviços, de acordo com as demandas apresentadas. 
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4  de outubro de 2022 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 437/2022 
PROCESSO 22.0.000032435-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Josimaria da Rocha Santos Sena 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Arraias e Cidade de Arraias. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 4 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 19/2022 
PROCESSO 22.0.000030202-7 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria Geral de Justiça e o Município de Chapada de 
Areia -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Chapada de Areia -TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta 
atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1503/2022, de 04 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 ELISMONICA SOARES DA COSTA, matrícula nº 353107, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/10/2022, a partir de 01/10/2022 até 30/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/04/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ricardo Gagliardi 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1504/2022, de 04 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RAFAEL GIORDANO GONÇALVES BRITO, matrícula nº 352918, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 03 a 14/10/2022, a partir de 03/10/2022 até 14/10/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 22/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 772/2022, de 04 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de concessão de ausência para finalização de trabalho de curso, do servidor IDERLAN 
GLORIA AZEVEDO, matrícula nº 171161, ocupante do cargo de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE 
REGISTRO CONTÁBIL, no período de 19/09/2022 a 28/09/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/127004; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

362833 LEANDRO PEREIRA FREITAS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 19/09/2022 à 28/09/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1505/2022, de 06 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor BENTO FERNANDES DA LUZ, matrícula nº 247444, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/10 a 03/11/2022, a partir de 05/10/2022 até 03/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 31/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1506/2022, de 06 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RENATO SOUSA MARTINS, matrícula nº 354116, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 05 a 12/10/2022, a partir de 05/10/2022 até 12/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 08/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1507/2022, de 06 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NAGILA OLIMPIO DUARTE DE SOUSA ESCLAVAZINI, matrícula nº 352016, relativas 
ao período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 20/09 a 09/10/2022, a partir de 20/09/2022 até 09/10/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 23/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 210, de 2022 – SEI Nº 22.0.000031135-2 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação da Roda de Conversa – Cuidando de Quem Cuida, a se realizar no dia 29 de setembro de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Roda de Conversa – Cuidando de Quem Cuida 
Objetivo: Promover oportunidade para que servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense 
possam refletir sobre a importância de se agir proativamente no sentido da prevenção do intento suicida para os dias atuais. 
Período de inscrições: 29 de setembro de 2022, na sede da Esmat. 
Inscrições: As inscrições ocorrerão de forma presencial, na sede da Esmat.da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT). 
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Carga horária: 4 horas-aula. 
Modalidade: Presencial. 
Local: Sala de Aula da Esmat. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 40 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense. 40 

  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem Servidores e servidoras, profissionais da Saúde do Judiciário, que atuam na JMED (Junta médica Jmed), NAPsi 
(núcleo de acolhimento e acompanhamento psicossocial) e CESAU (centro de saúde). 
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4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 s matriculados para participar da atividade presencial, deverão participar das atividades na sede da Esmat, no dia 29 de 
setembro de 2022, das 14h às 17h20; 
4.2 Somente os alunos matriculados terão acesso à sala de aula – local de desenvolvimento da atividade; 
4.3 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do evento. 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
  

Data Horário Atividade 

29/9/2022 Das 14h20 às 17h10 Roda de Conversa – Cuidando de Quem Cuida. 

Carga Horária Total 4 horas-aula 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Evento. 
  

 Palmas-TO, 30 de setembro de 2022. 
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 214, de 2022 – SEI Nº 22.0.000032584-1 

  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no XIV Congresso Internacional em Direitos Humanos, com o tema A Proteção dos 
Direitos Humanos em Cenário de Guerra e Pandemia, a se realizar no período de 19 a 21 de outubro de 2021, mediante as 
condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
 1. DADOS GERAIS 
Nome: XIV Congresso Internacional em Direitos Humanos, com o tema A Proteção dos Direitos Humanos em Cenário de Guerra 
e Pandemia. 
Objetivo: Internacionalizar o Programa Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos e oportunizar aos(às) docentes 
e discentes do Programa de Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos humanos e à 
comunidade em geral a compreensão das reflexões e estudos sobre os temas mundiais e atuais em direitos humanos e sua 
correlação com a atividade prática da prestação jurisdicional. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 7 a 18 de outubro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico http://esmat.tjto.jus.br/portal/ 
Públicos-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 
Carga Horária: 20 horas-aula. 
Modalidade: Presencial, com transmissão via internet, por meio do Portal e do aplicativo da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Local: Auditório do Tribunal de Justiça, pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em 
direitos humanos. 

2.000 
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3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, 
professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação no XIV Congresso Internacional em Direitos Humanos, com o tema A Proteção dos Direitos Humanos em 
Cenário de Guerra e Pandemia, os(as) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão 
desenvolvidas conforme programação oficial do Evento; 
4.2 Os inscritos e matriculados para participar da atividade presencial, deverão comparecer na sede  do Tribunal de Justiça, nos 
dias do evento para o credenciamento e acesso ao Auditório, bem como o registro da frequência; 
4.3 As atividades ocorrerão no período de 19 a 21 de outubro de 2022; 
4.4 O evento será presencial com com transmissão via internet, por meio dos canais de transmissão da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
4.5 O acesso dos alunos que participarão pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
com transmissão ao vivo pelo YouTube, ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.6 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento das 
Palestras. 
  
5. CRONOGRAMA/PROGRAMAÇÃO 
5.1 A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: http://esmat.tjto.jus.br/portal/ 
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 
  
  

Palmas-TO, 04 de outubro de 2022. 
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 215, de 2022 – SEI Nº 22.0.000032585-0 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no minicurso Ver, Saber, Celebrar e Comprometer-se: oficina de Educação em Direitos 
Humanos, a se realizar nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Ver, Saber, Celebrar e Comprometer-se: oficina de Educação em Direitos Humanos 
Objetivo: Oportunizar aos interassados a mobilizar (conhecer e praticar) diferentes dimensões presentes nos processos de 
ensino-aprendizagem da Educação em Direitos Humanos: ver, saber, celebrar, sistematizar, comprometer-se e socializar a partir 
da perspectiva de Candau&Sacavino. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 7 a 17 de outubro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
Carga Horária: 8 horas. 
Modalidade: Presencial. 
Local: Salas de Aula da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula dos instrutores. 
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2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 30 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 

30 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
  
 4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Para certificação, os(as) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas 
conforme programação do curso; 
4.2 As atividades ocorrerão nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, conforme programação descrita no item 5; 
4.3 A frequência na atividade será registrada em sala de aula pelo(a) facilitador(a) de aprendizagem; 
4.4 Será disponibilizado até 2 vezes o número de vagas. Porém, somente os 30 primeiros alunos que comparecerem à atividade 
terão a participação registrada. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo 

17 e 18/10/2022 Das 14h às 17h10 
Concepções de educação em direitos humanos. 
Como promover a educação em direitos humanos a partir do ciclo: ver, 
saber, celebrar, comprometer-se de Candau&Sacavino. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Patrícia Medina 

Síntese do Currículo 

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás na linha de cultura e processos 
educacionais com a tese: A relação homem-natureza, a fenomenologia do cuidar e a dimensão 
formativa, julho de 2011. Mestre em Educação, área de concentração em Administração de Sistemas 
Educacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1993. Graduada em Direito 
pela Fundação Universidade Federal do Tocantins, 2006, e Pedagogia com habilitação em 
Supervisão Escolar e docência das disciplinas pedagógicas do magistério pela Faculdade Porto 
Alegrense de Educação Ciências Humanas e Letras, 1986. Docente no ensino superior desde 1988. 
Professora da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), desde maio de 2003, vinculada à 
área de Planejamento e Gestão. Pesquisadora da linha de pesquisa Gestão, Cidades e 
Sustentabilidade do curso de Administração da UFT e da Redecentro: Produção Acadêmica sobre 
professores na Região Centro-Oeste. Desde 2010, é docente do Programa Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Larissa Carlos Rosenda 

Síntese do Currículo 

Possui graduação em Direito pela Universidade Luterana do Brasil (2017); Especialização Lato Sensu 
em Educação, Sociedade e Violência pela Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS), Mestranda 
Stricto Sensu em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins 
- UFT em parceria Com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT; Membro da 
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Tocantins; membro do conselho 
estadual da Ordem dos Advogados do Brasil do estado do Tocantins. Tem experiência na área do 
Direito, com ênfase em Direitos Humanos 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Laudyone Edmailtom dos Santos  Arruda 

Síntese do Currículo 

Mestrando em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (UFT/ESMAT). Especialista em Direito 
Eleitoral e Processo Eleitoral, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), e em Teoria da Decisão 
Judicial, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Possui graduação em Direito 
pelo Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). É advogado licenciado. Atualmente 
exerce o cargo de assessor jurídico no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Liz Marina Regis Ribeiro 

Síntese do Currículo 

Mestranda em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins 
(PPGPJDH/UFT/ESMAT). Especialista em Ordem Jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola 
Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (2012) e graduada em Direito pela 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília (2010). Analista jurídica 
na Defensoria Pública do Estado do Tocantins, com atuação perante o Núcleo Especializado de 
Defesa dos Direitos Humanos. Pela Defensoria Pública, atuou como conselheira estadual de direitos 
humanos (2016/2020); conselheira de promoção da igualdade racial (2016-2021); e integrou a 
Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo do Tocantins (2016-2021), o Comitê para criação do 
Plano Estadual de Direitos Humanos do Tocantins (2018-2020), o Comitê Estadual de Educação em 
Direitos Humanos do Tocantins (2016-2019), e o Comitê Estadual de Respeito à Diversidade 
Religiosa do Tocantins (2016-2019). Tem experiência profissional nas áreas cível, penal e na 
assessoria aos movimentos sociais, com ênfase em gestão de projetos institucionais e na defesa 
especializada dos Direitos Humanos. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Rayka Oliveira Soares Valadares 

Síntese do Currículo 

Graduada em Direito pela Fundação Universidade do Tocantins (2002). Mestra em Prestação 
Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) em parceria com 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Tutora pelo Conselho da Justiça Federal, 
pela ENFAM e pela ESMAT. Atualmente com pesquisa sobre educação interdisciplinar em direitos 
humanos de conciliadores e mediadores judiciais em 24 países. Tem experiência na área de Direito, 
com ênfase em Direito Processual Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: Poder 
Judiciário. Resolução de conflitos. Cultura de paz. Educação em Direitos Humanos. 

   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e matrícula dos(as) servidor(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos, implicarão 
aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que 
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  

Palmas-TO, 04 de outubro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 216, de 2022 – SEI Nº 22.0.000032586-8 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no minicurso Sistema Penal e Direitos Humanos, a se realizar no dia 18 de outubro de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Sistema Penal e Direitos Humanos 
Objetivo: Discutir os principais desafios para a preservação dos direitos humanos no sistema penal, bem como as perspectivas 
de reintegração social da pessoa condenada no âmbito do sistema penitenciário dos respectivos países. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 7 a 17 de outubro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
Carga Horária: 3 horas. 
Modalidade: Presencial. 
Local: Salas de Aula da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 40 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 

40 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
  
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Para certificação, os(as) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas 
conforme programação do curso; 
4.2 As atividades ocorrerão no dia 18 de outubro de 2022, conforme programação descrita no item 5; 
4.3 A frequência na atividade será registrada em sala de aula pelo(a) facilitador(a) de aprendizagem; 
4.4 Será disponibilizado até 2 vezes o número de vagas. Porém, somente os 40 primeiros alunos(as) que comparecerem à 
atividade terão a participação registrada. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo 

18/10/2022 Das 14h às 16h30 
Sistema Penal e Direitos Humanos. 
Reinserção Social do Apenado. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Tarsis Barreto Oliveira 

Síntese do Currículo 

Doutor e mestre em Direito, pela UFBA. Professor Adjunto II de Direito Penal da Universidade Federal 
do Tocantins. Coordenador e Professor do curso de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos da UFT. Coordenador e Professor do curso de Especialização em Ciências Criminais da 
UFT. Professor do curso de Especialização em Direito Eleitoral da UFT. Especialista em Metodologia 
do Ensino Superior (FAMETTIG/BA). Graduado em Direito, pela Universidade Estadual de Santa Cruz 
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(UESC). Pesquisador nas áreas do Direito Penal e Direitos Humanos. Editor Científico da Revista de 
Direito da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão e da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFT. Parecerista da Revista Guia do 
Estudante para cursos de Direito. Parecerista e membro do Conselho de Consultores da Revista 
Jurídica da Presidência da República. Linhas de Pesquisa: Legislação Penal Extravagante; 
Racionalidade e Funções da Pena; Direito em Habermas; Direito Penal Econômico e Lavagem de 
Dinheiro; Ressocialização Criminal. Membro da Associação Brasileira de Professores de Ciências 
Penais. Membro do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica. Membro da Association 
International e de Droit Pénal. Palestrante e Autor de obras jurídicas. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Paulo Sérgio Gomes Soares 

Síntese do Currículo 

Doutor em Educação (UFSCar/2012). Mestre em Epistemologia, Lógica e Filosofia da Ciência 
(UNESP/2005). Graduado em Filosofia (UNESP/1997). Professor no Programa de Pós-Graduação em 
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Universidade Federal do Tocantins em parceria com a 
Escola Superior de Magistratura Tocantinense. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Emine Eylem Aksoy Retornaz 

Síntese do Currículo 

Bacharela em Direito e Mestra em Direito Público pela Universidade de Galatasaray, Turquia. Membro 
Jurídico da Corte Européia de Direitos Humanos (2000-2001). Doutorado em Direito em parceria com 
as Universidades de Neuchâtel (Suíça) e Galatasaray (2009). Habilitação venia legendi em 2015 
(Direito Penal e Processo Penal pelo Conselho Inter-Universitário Turco). Membro da Ordem dos 
Advogados de Istambul desde 2000. Assistente de pesquisa e ensino (1998-2014). Professora Titular 
(2014-2015). Professora Associada de Direito e Processo Penal (2015-2022). Professora Associada 
de Direito Digital desde 2022 na Faculdade de Direito da Universidade de Galatasaray, Tuquia.  

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome José Ribamar Mendes Júnior 

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito Convocado no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Juiz de Direito de 3ª 
Entrância. Segundo Diretor Adjunto da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT - 
Diretor de Cursos. Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal 
do Tocantins - UFT. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa - FDUL. 
Doutorando em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Tocantins – UFT. 
Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro - PUC-Rio. 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Ricardo Gagliardi 

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito (TJTO). Gestor Público. Pesquisador. Doutorando em Direito Constitucional e Teoria 
Política (PUC-RIO). Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (UFT). Especialista em 
Criminologia (ESMAT). Bacharel em Direito (ITE-Bauru). Bacharel em Ciências Policiais de 
Segurança e Ordem Pública (APMBB). 

   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e matrícula dos(as) servidor(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos, implicarão 
aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que 
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
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6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  

Palmas-TO, 04 de outubro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 217, de 2022 – SEI Nº 22.0.000032587-6 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no minicurso Filosofia e Direitos Humanos, a se realizar no dia 18 de outubro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Filosofia e Direitos Humanos 
Objetivo: Oportunizar aos interassados uma reflexão em torno da compreensão filosófica dos direitos humanos na sociedade 
contemporânea. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 7 a 17 de outubro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
Carga Horária: 3 horas. 
Modalidade: Presencial. 
Local: Salas de Aula da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 40 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 

40 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Para certificação, os(as) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas 
conforme programação do curso; 
4.2 As atividades ocorrerão no dia 18 de outubro de 2022, conforme programação descrita no item 5; 
4.3 A frequência na atividade será registrada em sala de aula pelo(a) facilitador(a) de aprendizagem; 
4.4 Será disponibilizado até 2 vezes o número de vagas. Porém, somente os 40 primeiros alunos(as) que comparecerem à 
atividade terão a participação registrada. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo 

18/10/2022 Das 14h às 16h30 

Conceitualizando os direitos humanos; 
A teoria crítica dos direitos humanos; 
Axel Honneth e os direitos humanos no contexto das lutas por 
reconhecimento; 
Nancy Fraser: direitos humanos e a luta por justiça. 
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FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Oneide Perius 

Síntese do Currículo 

Doutor em Filosofia pela PUCRS (2011). Realizou estágio pós-doutoral pela mesma Instituição (2016, 
2019). É professor Associado no curso de Filosofia da UFT (Universidade Federal do Tocantins, 
Campus de Palmas); no Mestrado Profissional em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos 
(UFT/ESMAT); no Mestrado Profissional de Filosofia da UFT (PROF-FILO/UFT). Atua principalmente 
nas seguintes áreas de pesquisa: Teoria Crítica, Teoria Crítica e Direitos Humanos, Ética e Filosofia 
Política. É autor dos livros: Esclarecimento e Dialética Negativa: sobre a negatividade do conceito em 
Theodor Adorno (2008) e Walter Benjamin: a filosofia como exercício (2013). Além disso, publicou 
vários artigos em revistas científicas e participou da organização de vários livros sobre temáticas 
relacionadas à sua pesquisa. 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Fabio Caires Correia 

Síntese do Currículo 

Doutor em Filosofia (PUCRS, 2020). Pesquisador Associado à Cátedra UNESCO de Juventude, 
Educação e Sociedade (UCB/UNESCO). Coordenador da Cátedra "Derechos humanos y violencia: 
gobierno y gobernanza" (UNESCO/UniCatólica/Uni.Externado-Colômbia). É atualmente Professor, 
Coordenador de Pesquisa e Extensão (CPEx) e de Pastoralidade no Centro Universitário Católica do 
Tocantins (2021) e Professor Colaborador do Mestrado Profissional de Filosofia da UFT (PROF-
FILO/UFT). Suas principais pesquisas estão centradas nos seguintes temas: Theodor W. Adorno, 
Educação Superior, Escola de Frankfurt, Teoria crítica, Ética e Filosofia Política, Estética, Psicanálise, 
Filosofia Moral e Filosofia e história da Educação. 

  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e matrícula dos(as) servidor(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos, implicarão 
aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que 
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  

Palmas-TO, 04 de outubro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 218, de 2022 – SEI Nº 22.0.000032588-4 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no minicurso Tutela Jurídica e Bioética de Direitos de Pacientes, a se realizar no dia 18 de 
outubro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Tutela Jurídica e Bioética de Direitos de Pacientes 
Objetivo: Oportunizar aos interassados o desenvolvimento de melhores técnicas de tutela dos direitos de pacientes quanto sua 
autonomia de vontade. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 7 a 17 de outubro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de 
matrícula. 
Público-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
Carga Horária: 3 horas. 
Modalidade: Presencial. 
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Local: Salas de Aula da Esmat 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, considerando-se 
os critérios de horas-aula dos instrutores. 

  
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 40 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 

40 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem Servidores e servidoras, magistrados e magistradas e colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos. 
   

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Para certificação, os(as) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme 

programação do curso; 
4.2 As atividades ocorrerão no dia 18 de outubro de 2022, conforme programação descrita no item 5; 
4.3 A frequência na atividade será registrada em sala de aula pelo(a) facilitador(a) de aprendizagem; 
4.4 Será disponibilizado até 2 vezes o número de vagas. Porém, somente os 40 primeiros alunos(as) que comparecerem à atividade terão a 
participação registrada. 

  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo 

18/10/2022 Das 14h às 16h30 

História da bioética; 
História dos direitos de pacientes; 
Bioética clínica e direito de pacientes; 
Diretivas antecipadas de vontade; 
Testamento vital; 
Testamento de Ulisses; 
Procuração de saúde; 
Técnicas de redação de diretivas antecipadas de vontade; 
Problemas jurídicos e bioéticos das DAV; 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Henderson Furts 

Síntese do Currículo 

Doutor em Direito pela PUC-SP. Doutor e mestre em Bioética pelo CUSC. Professor de Bioética do 
Hospital Israelita Albert Einstein. Professor de Direito Constitucional da PUC-Campinas. Presidente da 
Comissão Especial de Bioética da OAB-SP. Direitor da Sociedade Brasileira de Bioética. Membro da 
CISS do Conselho Nacional de Saúde. 

   
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e matrícula dos(as) servidor(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em direitos humanos, implicarão aceitação prévia das 
normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, 
de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o 
início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser encaminhados ao 

Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  

Palmas-TO, 04 de outubro de 2022. 
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ÂNGELA HAONAT  

2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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

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

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

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