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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL nº 00011991420198272702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: MARCOS DE SOUSA 
FINALIDADE: CITA o acusado  MARCOS DE SOUSA, vulgo “Amarelinho”, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de 
Goianésia/GO, nascido aos 13/03/1990, filho de Maria Rosa de Souza, portador do RG n.º 6173998 SSP/GO e CPF n.º 
025.987.341-14,  para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através de advogado, sobre a acusação que lhe 
é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo 
acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação 
das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 26 de agosto de 2022. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. 
Eu, Maria Aparecida Lopes Santos, que digitei e lavrei o presente. 
 
AÇÃO PENAL nº 0001150-70.2019.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: RENILTON SILVA LUZ 
Acusado: ARMANDO SIDNEY FAGUNDES DIAS 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) RENILTON SILVA LUZ brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural de Pium/TO, 
nascido aos 13/07/1993, filho de Maria da Conceição Silva Luz e Cândido Alves da Silva, portador do CPF n.º 063.699.191-10 e 
ARMANDO SIDNEY FAGUNDES DIAS, brasileiro, separado, representante comercial, natural de Francisco Sá/MG, nascido aos 
28/04/1963, filho de Maria das Dores Fagundes e Justino Bento Fagundes, portador do RG n.º 3008615 SSP/MG e CPF n.º 
337.925.506-87 por estarem em lugar incerto e não sabido,  para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através 
de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de 
instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, 
o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. Alvorada/TO. 17 de outubro de 2022. FABIANO 
GONÇALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n. 0000752-09.2022.8.27.2706 / Chave: 840894256722 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO 
JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
AUTORA: RAIMUNDA RUMAO DA SILVA 
RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 
INTIMAÇÃO: FICA A PARTE REQUERIDA BANCO BRADESCO S.A – CNPJ 60.746.948/0001-12 INTIMADA DO INTEIRO 
TEOR DO DESPACHO DO EVENTO 26, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346 DO 
CPC. 
DECISÃO DO EVENTO 26: Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL ajuizada por RAIMUNDA RUMÃO DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A. Embora devidamente 
citado (evento 17), o Requerido permaneceu inerte. O processo atualmente se encontra em fase instrutória. A parte autora foi 
intimada para manifestar interesse na produção de provas1, momento em que requereu o julgamento antecipado da lide2, de 
sorte que o feito comporta julgamento antecipado, haja vista não existirem mais provas a serem produzidas. Cabe obtemperar 
que nosso ordenamento consagra a proteção da boa fé objetiva e, como decorrência lógica, proíbe o venire contra factum 
proprium. Desse modo, se a parte pugna pelo julgamento antecipado do mérito, abdicando de produzir outras provas, há nessa 
hipótese o aperfeiçoamento da preclusão lógica, obstando que a parte, ao se deparar com eventual julgamento dissonante com o 
seu interesse, alegue cerceamento de defesa.Diante disso, determino que se dê ciência às partes a respeito deste despacho, e, 
após, venham os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. 
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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, na 
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
 CITAR o (a) acusado(a): MAXWEL CAMPOS SANTOS, brasileiro, casado, vendedor, natural de Pacajá/PA, nascido em 
12/03/1988, filho de Oswaldo Oliveira Santos e Maria da Conceição Ferreira Campos, inscrito no CPF nº 016.697.132-45 e RG nº 
1447143 SSP/TO, telefone (63) 99964-8602, residente na Rua São Jorge, 1033, setor São Miguelem, Araguaína/TO,, o(a) qual 
foi denunciado(a) nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0006366-92.2022.8.27.2706 e 
Chave de acesso: 791200660322, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de 
o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, 26 de outubro de 2022 Eu, Horades da Costa Messias, Técnica  Judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRENOME  (Art. 56, parte final da Lei nº 6015/73) 
O DOUTOR Sérgio Aparecido Paio, MM Juiz de Direito da 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDA E REGISTROS PÚBLICO, DA 
COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio torna pública, nos termos do Artigo 56, Caput, parte final, da Lei nº 
6.015/73, a alteração havida no ASSENTO CIVIL DE CASAMENTO de GRACIONE BEZERRA DA COSTA MARÇAL, lavrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, sob o n° 1290490155 2021 2 
00025 021 0004969 52, extensivo ao ASSENTO CIVIL DE NASCIMENTO, lavrado no Livro A-04, Fls. 107, Termo n° 3.313, do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Palmeirante, Estado do Tocantins, o correto nome da requerente, como 
sendo: “Gleicy Bezerra da Costa Marçal”, mantidos inalterados os demais dados dos assentos, conforme sentença proferida por 
este Juízo em 19 de outubro de 2022, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO JUDICIAL Nº 0007921-47.2022.8.27.2706. E para 
que ninguém possa alegar ignorância, vai o presente publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar 
do Fórum. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias de outubro 
do ano de dois mil e vinte e dois (25/10/2022). Eu, Geovanna Marques Ribeiro, Estagiária, que o digitei e subscrevi. Juiz 
SÉRGIO APARECIDO PAIO. 
  
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 
00198219520208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e WALLAS DA SILVA CONCEIÇÃO, brasileiro, em união 
estável, nascido em 16/11/1993, natural de Araguaína/TO, CPF 053.769.211-82, filho de Raimundo Nonato da Conceição e 
Maria de Jesus da Silva Conceição, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 
(quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor 
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos 
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 129, caput, c/c § 12º, e 
artigo 329, caput, e §2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro, ate o final julgamento, 
sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste 
Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 26 de outubro de 2022, Joao Frederico Castilho de Lima - 
Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6740267 
O(a) Magistrado(a), 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 5000284-
43.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOSÉ EPAMINONDAS LOPES DE MENEZES e J E LOPES DE MENEZES, CNPJ/CPF nº 663.241.811-20 e 
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07.306.725/0001-51, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do despacho proferida no evento n.º 130 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 
da exequente (evento 128) para determinar a inclusão da pessoa jurídica no cadastro de proteção de crédito (SERASA). 
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: a) Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome 
da empresa executada e seu sócio representante junto ao SERASA. b) Intime-se as partes da presente decisão. c) Mantenham-
se os autos suspensos conforme determinado no evento 115. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de 
edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato 
seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. 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 26 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO 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(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA - CPF/CNPJ n°: 295.668.861-87, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000702-
80.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 67.754,18 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), representada pela 
CDA n° 20210067126, datada de 09/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 seis dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MAURICIO ALVARENGA ROCHA - CPF/CNPJ n°: 35097736168, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007333-
40.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.848,24 (onze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20210047335, 20210047336 e 20210047337, datada de 27/08/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "(... 5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo 
endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. 
Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 trinta dias Nº 6707172 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): COLÉGIO PEQUENA UNIVERSIDADE LTDA - CPF/CNPJ n°: 02828614000191, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0004980-27.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 16.033,87 (dezesseis mil, trinta e três reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
31388, datada de 24 de outubro de 2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
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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: "Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 24 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6719882, O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): WALTER ALVES BRITO - CPF n°: 003.906.418-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006755-
77.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.915,91 (quatro mil, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 
20210078491, datada de 30/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA 
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOANA GERALDINA DA SILVA - CPF n°: 558.081.661-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007086-59.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.380,93 
(três mil, trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° 20220000572, datada de 17/01/2022, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no 
endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-
se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 
(sessenta) dias;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6726794, O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCO VITOR CHAGAS - CPF n°: 096.350.091-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0004458-97.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 6.915,69 (seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20210078189, 20210078190, 20210078191, datada de 28/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
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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: "5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo 
endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6727414, O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): ALTAIR ROSA ALVES - CPF n°: 350.459.906-59, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005383-
93.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.633,82 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20220001049, datada de 19/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA 
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6728868, O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): FUTURA CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA - CPF/CNPJ n°: 
15033727000142, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021451-55.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.076,25 (quatro mil, setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 
representada pela CDA n° 20210048108, datada de 15/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: " 5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo 
endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6733832, O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): MARIA ZULEIDE GERMANO DA CONCEICAO - CPF/CNPJ n°: 
53393511149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003425-72.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.814,14 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e quatorze centavos), 
representada pela CDA n° 20220001253, datada de 21/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
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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- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo 
endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 002.404.151-32, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006153-
86.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.212,08 (quatro mil, duzentos e doze reais e oito centavos), representada pela CDA n° 20210075276 ao 
20210075278, datada de 17/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 20 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): PATRÍCIA RODRIGUES DA CUNHA - CPF/CNPJ n°: 914.899.111-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008399-
55.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.990,43 (quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20210075100 / 20210075101, datada de 17/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
  
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): GORETE DE AMORIM GOMES E SILVA - CPF/CNPJ n°: 947.955.761-49, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005580-
48.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.551,48 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20220000881, datada de 18/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5296 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022 8 

 

 
 

Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 20 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ANTONIO JOSE DIAS DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 124.777.291-87, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004687-
57.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.715,36 (três mil, setecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20210078637/20210078638, datada de 30/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 283.298.481-91, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004362-
82.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.747,66 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20210078213 / 20210078214, datada de 28/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE  ADEMAR DE SOUSA GONCALVES - CPF/CNPJ n°: 315.309.661-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0003959-16.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.967,79 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), representada 
pela CDA n° 20220000269 / 20220000269, datada de 12/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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, 
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aos 21 dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE RAIMUNDO BASTOS DA LUZ - CPF/CNPJ n°: 088.451.311-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0000080-04.2022.8.27.2705, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.991,76 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), representada pela 
CDA n° 20210074672 / 20210074673, datada de 12/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, 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 20 
dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001654-28.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000981-06.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO BENTO DE SOUSA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000550-30.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: RODRYGO JUNIOR CAVALCANTE 
RÉU: RODRYGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE E CAVALCANTE 
RÉU: STREET CAR COM VAR DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000507-93.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE 
RÉU: JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE 
RÉU: SUPERMERCADO ENCONTRO DOS AMIGOS LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000253-57.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SILVIO GRAZIANI 
RÉU: REMO GRAZIANI 
RÉU: DANTE GRAZIANI 
RÉU: IRMÃOS GRAZIANI LTDA 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por REMO GRAZIANI, com o fim de reconhecer a 
nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha este feito executório, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem 
resolução de mérito nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da 
causalidade, CONDENO o ESTADO DO TOCANTINS ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja, devendo ser 
observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6830/80, 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. Ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: Intime-se o executado, através do seu advogado, para 
que tome ciência quanto ao conteúdo da presente sentença; Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; 
Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada 
ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte vencida; 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);M 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, 
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certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000149-12.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ROSÁLIA A. DE SOUZA 
RÉU: KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE 
RÉU: FRANCISCO ALBERIONE DA SILVA OLIVEIRA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes; 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; 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029745-33.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO CAMPELO DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em 
face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao 
pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intimo 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. 
 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021884-25.2022.8.27.2706/TO 
EMBARGANTE: SAMUEL ANTÔNIO MENDANHA 
EMBARGADO: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Ante o exposto, homologo a desistência formulada pelo embargante e, em consequência, EXTINGO o feito sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 
ante a não instauração da lide. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 
CIENTIFIQUE a parte autora acerca do presente conteúdo. Ademais, certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, 
observada as cautelas de praxe. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021442-93.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MANOEL LUIZ DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019005-79.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LAURIETE PARENTE DA SILVA 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por LAURIETE PARENTE DA SILVA, com o fim de 
reconhecer sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 
485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja, bem como ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 
85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública, determino as seguintes providências: Intime-se a executada, através do seu advogado, para que tome ciência 
quanto ao conteúdo da presente sentença, bem como para que caso queira procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim 
de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais referente ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel 
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acostado na CDA; Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; Promova-se o desfazimento de quaisquer 
atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta 
os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010775-82.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCIA HELENA FERREIRA 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada no evento 24, com o fim de declarar ilegitimidade passiva 
da executada quanto aos imóveis contidos nas CDAs de n° 20190035170 e 20190035171, e em consequência, EXTINGO o 
presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da 
causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja, devendo 
ser observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº6830/80, 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. Ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: Intime-se a executada, através do seu advogado, para 
que tome ciência quanto ao conteúdo da presente sentença, bem como para que caso queira procure a Secretaria Fazendária 
Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais referente ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, 
atinente ao imóvel acostado na CDA; Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; Promova-se o 
desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre 
bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; Proceda-se com as diligências necessárias para que 
seja expedido alvará judicial em favor da executada, com o fim de levantamento do valor constrito residual, diante da 
ilegitimidade passiva reconhecida (evento 27); Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003802-77.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANISIO COSTA DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008458-43.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TITO AURELIO MARTINS PIRES 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a 
informação de pagamento do débito principal no evento 11, bem como, às custas processuais, uma vez que a quitação ocorreu 
em momento anterior a citação. 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021369-24.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARDECHA SANTANA CAMPOS 
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 
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despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6). Intimo ás 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: (Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 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; Certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 

Cepema 
Intimações aos advogados 

EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 0002764-40.2015.8.27.2706. DESPACHO.  
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO CABRAL SANTOS GONÇALVES   
TO000448  por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da defesa técnica 
no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a) de que, 
escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n. 11.419/2006). 
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína, data certificada pelo sistema. Gisele 
Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 
EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 5000767-39.2012.8.27.2706. DESPACHO.  
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO WILSON GONÇALVES PEREIRA 
JÚNIOR   TO006049 por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da 
defesa técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando 
advertido(a) de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU 
(Lei n. 11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína, data certificada 
pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 
EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº: 0005249-76.2016.8.27.2706. DESPACHO.   
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO DAVI SANTOS MORAIS   TO005616  
e DALCY ANDRADE MACHADO JUNIOR   TO006387  por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 
(quinze) dias, o cadastramento da defesa técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por 
meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a) de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas 
exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n. 11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado 
e ofício. Araguaína, data certificada pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 
EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº: 5021200-30.2013.8.27.2706. DESPACHO.  (verificar) 
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO PAULO ROBERTO DA SILVA   
TO00284A E LORINEY DA SILVEIRA MORAES   TO001238   por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 
15 (quinze) dias, o cadastramento da defesa técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas 
por meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a) de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas 
exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n. 11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado 
e ofício. Araguaína, data certificada pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0006679-53.2022.8.27.2706 
Acusado: JEOVÁ DA SILVA COSTA 
Vítimas: MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA e LUIZ HENRIQUE FERNANDES PEREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JEOVÁ DA SILVA COSTA, 
brasileiro, natural de Santana do Araguaia-PA, nascido aos 29.08.1992, filho de Zuleide da Silva Costa ede Antônio Francisco da 
Costa, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de JEOVÁ DA SILVA 
COSTA, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em 
que figura como vítimas MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA e LUIZ HENRIQUE FERNANDES PEREIRA. Recebo a 
denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em 
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qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa 
para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe 
oferecimento de defesa. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do 
CPP)...". 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 5000546-22.2013.8.27.2706 
Acusado: WESLEY PRIMO DE ARAUJO SILVA 
Vítima: ANA CÉLIA CARVALHO DE SOUSA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): WESLEY PRIMO ARAÚJO 
SILVA, brasileiro, solteiro, forrador, natural de Araguaína/TO, nascido aos 22/02/1985, filho de Raimundo Araújo da Silva e de 
Creusa Primo de Araújo Silva, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ... "Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 
formulado na denúncia para CONDENAR WESLEY PRIMO ARAÚJO SILVA, brasileiro, solteiro, forrador, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 22/02/1985, filho de Raimundo Araújo da Silva e de Creusa Primo de Araújo Silva, como incurso nas 
sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do 
Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0023936-96.2019.8.27.2706 
Acusado: WESLEI ONOFRE REIS PEREIRA RIBEIRO 
Vítima: DENNYSE RIBEIRO SANTOS PEREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DENNYSE RIBEIRO SANTOS 
PEREIRA, brasileira, casada, auxiliar de padeiro, nascida aos 07/09/1994, filha de Lusene Ribeiro Da Silva, CPF n° 046.516.731-
47, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido 
formulado na denúncia para ABSOLVER WESLEY ONOFRE REIS PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, eletricista, nascido 
aos 05/07/1984, natural de Araguaína/TO, filho de Maria de Lourdes 5 Reis Pereira, CPF nº 000.711.051-07, da imputação 
prevista no artigo 147 do Código Penal, c/c o disposto na Lei 11.340/06...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: 0000369-12.2014.8.27.2706  
Nº dos Autos: 0000369-12.2014.8.27.2706 
Acusado: BRUNO GOMES DA SILVA 
Vítima: ELIZÂNIA LIMA DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ELIZÂNIA LIMA DA 
SILVA, brasileira, solteira, estudante, natural de Araguaína/TO, nascida aos 01/09/1997, filha de José Everaldo da Silva e 
Elsivane Lima da Silva, portadora do CPF n. 062.95.9771-54, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 107, 
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO GOMES DA SILVA, já qualificado nos 
autos, pelo crime descrito na denúncia...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 00206192220218272706 
Acusado: ROZALIA GONÇALVES PEREIRA 
Vítima: FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. G. P., brasileira, solteira, 
menor, nascida em 16 de novembro de 2007, portadora do CPF sob o nº 072.735.471-07, por seu representante legal, 
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atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão de recebimento da denúncia em face da denunciada ROZALIA 
GONÇALVES PEREIRA. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) DYEKSON 
MILHOMEM DE SOUSA, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 30/07/1984, natural de Araguaína/TO, filho de 
Maria do Socorro Milhomem e Ludgério Pereira de Sousa, portador do CPF n° 016.224.691-94, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c o artigo 
61, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0006024-
18.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor constituído.  Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado 
(a), 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. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) PEDRO 
HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente em união estável, nascido em 23/09/1996, natural de 
Araguaina/TO, filho de Rosiete Bernardo Ferreira e Antônio Adailton de Oliveira, portador do CPF nº 704.063.471-93,, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do art. 129, §9º c/c art. 61, II, alínea “a”, ambos do Código Penal, 
com as implicações da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0000379-12.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto 
ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim 
exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado.  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. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de 
defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), 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. e a 
3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001273-84.2018.8.27.2708/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: SAMANTA BORDON PORTILHO 
RÉU: ANDRE LUIZ SANTOS CERNECK 
EDITAL Nº 6648786 
O Doutor Jordan Jardin, Juiz de Direito da Vara Cível, desta Comarca de Arapoema – TO., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITAR o Sr. ANDRE LUIZ SANTOS 
CERNECK, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Carteira de Identidade n°. 99664177, emitida por SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 046.990.889-02, e SAMANTA BORDON PORTILHO, brasileira, solteira, pecuarista, portadora da Carteira 
Nacional de Habilitação n°. 05827697769, emitida por DETRAN/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº. 017.208.062- 25, ambos 
residentes em lugares incertos e não sabido, para querendo, contestar a presente ação de EXECUÇÃO POR QUANTIA 
CERTA, autos nº. 0001273-84.2018.8.27.2708  , proposta por BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista sediada no 
Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília – DF, CEP 70.070-140, devidamente inscrito no 
CNPJ sob o no. 00.000.000/0001-91, para Citem-se os executados, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do 
débito ou nomeie bens à penhora, em quantia suficiente para garanti-lo. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa. Para pagamento no prazo acima estipulado, os honorários serão reduzidos em 50% (cinquenta por 
cento), nos termos do § 1º, do art. 827 do CPC. Não havendo pagamento e não sendo nomeados bens, proceda-se à penhora, 
de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, intimando-se os devedores do prazo de 15 (quinze) dias para opor 
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embargos, nos termos do art. 231 do CPC. tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Citem-se os executados, para 
que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito ou nomeie bens à penhora, em quantia suficiente para garanti-lo. 
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Para pagamento no prazo acima estipulado, os 
honorários serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento), nos termos do § 1º, do art. 827 do CPC. Não havendo pagamento e 
não sendo nomeados bens, proceda-se à penhora, de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, intimando-se os 
devedores do prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos, nos termos do art. 231 do CPC. Cumpra-se. Arapoema - TO, data 
do evento. Rosemilto Alves de Oliveira Juiz de Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. Juiz que 
fosse expedido o presente edital que será publicado no Diário de Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de outubro de dois 
mil e vinte e dois(17/10/2022). Eu, Elias Sampaio Ferreira, Técnico Judicial, digitei e subscrevi. 
 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0003030-45.2020.8.27.2708/TO 
AUTOR: MARIA DA GUIA RODRIGUES DA COSTA 
RÉU: TERESA RODRIGUES MARTINHA 
O Doutor Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito da Única Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de 
Arapoema, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório de Família e Anexos, foram processados os Autos de nº 0003030-
45.2020.8.27.2708, Ação de INTERDIÇÃO de TERESA RODRIGUES MARTINHA, 1.092.703, SSP/TO, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o nº 537.276.223-34, residente e domiciliado na Rua Domingos Leonel, nº 429, em frente a Unidade de 
Saúde, Centro, Bandeirantes do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, requerida por MARIA DA GUIA RODRIGUES DA COSTA, 
feito julgado procedente e decretada a interdição da Requerida, portador de hipertensão arterial, Alzheimer e osteoporose, 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, com sentença transitada em julgado, tendo sido nomeada 
Curadora a requerente, filha da interditanda TERESA RODRIGUES MARTINHA. Serão considerados nulos, de nenhum efeito, 
todos os atos e avenças que se celebrarem sem a assistência da Curadora. Para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do 
Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arapoema – TO, aos vinte 
e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (25/08/2022). Eu, Elias Sampaio Ferreira, Técnico Judiciário, 
digitei e subscrevi. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃ nº 6198708 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Autos n°: 0002976-76.2020.8.27.2709 
Pólo Ativo: Daybison Santana Gonçalves, representada por Lourdes Santana Ferreira 
Advogado: Defensoria Pública 
Pólo Passivo: Jose Gonçalves da Silva 
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 
INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do 
Tocantins, o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, Autos n° 0002976-76.2020.8.27.2709, movida 
por Lourdes de Santana Ferreira  e Daybison Santana Goncalves, em desfavor Jose Gonçalves da Silva. Nestes autos, o MM. 
Juiz de Direito, através do despacho, evento 57, MANDOU INTIMAR o requerido JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, encontrando-se 
em local incerto e não sabido, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso no importe 
de R$ 543,61 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do 
processo, mediante depósito na conta corrente da genitora do menor  exequente nº 0521295-2, agência 0603-3, Banco 
Bradesco, apresentando defesa plausível através de advogado, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 
(um) a 03 (três) meses, sem prejuízo do pagamento da dívida ora executada (nos termos dos Artigos 528, 528, § 3º, §7º da Lei 
13.105/2015). 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, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Matheus Gonçalves Babosa, Estagiário, digitei. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 6473928 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Ação de Usucapião 
Autos n°: 0000829-09.2022.8.27.2709 
Pólo Ativo: Maurino Jose da Conceição 
Advogado: Dra. Vanda Jose da Conceição 
Pólo Passivo: Espólio de Oscar de Souza Alves 
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 
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins, 
a Ação de Usucapião, Autos n° 0000829-09.2022.8.27.2709, movida por MAURINO JOSE DA CONCEICAO em desfavor 
do ESPOLIO DE OSCAR DE SOUZA ALVES, representado por seu sucessor SPERIDIÃO TEIXEIRA ALVES. Nestes autos, o 
MM. Juiz de Direito, através da decisão, evento 20, MANDOU CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS, a fim de que tomem 
ciência do teor da presente ação, sendo-lhes facultado consultar o processo a qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, 
e que o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial (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, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Matheus Gonçalves Barbosa, 
Estagiário, digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos n°: 0001102-22.2021.8.27.2709 
Pólo Ativo: Aldenice Marques de Jesus 
Advogado: Defensoria Pública 
Pólo Passivo: Manoel Francisco de Jesus 
Advogado: Sem advogado do constituído 
Sentença: Cuidam os autos de Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência com pedido de tutela de urgência promovida 
por ALDENICE MARQUES DE JESUS em face de MANOEL FRANCISCO DE JESUS, todos qualificados nos presentes autos. 
Alega a requerente, em suma, que é filha do requerido, o qual está incapacitado para praticar os atos da vida civil, em 
decorrência de uma queda de 2,5m de altura, deixando-o com sequelas de acidente vascular cerebral de origem hemorrágica em 
uso de gastrostomia para alimentação. No evento de n. 4, foi deferida a tutela de urgência, declarando-se a interdição provisória 
do requerido, nomeando-lhe curadora a autora. Restou determinado ainda, que fosse expedido mandado de citação do 
promovido, devendo o oficial de justiça constatar se o mesmo tinha entendimento sobre o caráter do presente feito, e intimar o 
seu curador para comparecer na Defensoria Pública, a fim de providenciar o contraditório no feito, atuando aquela instituição 
como curadora do incapaz. Foi apresentada contestação pela Defensoria Pública (evento n. 10. O ilustre parquet, considerando a 
prova produzida, pugnou pelo acolhimento do pedido (evento n. 14). Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem 
declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há dúvida sobre a incapacidade do curatelado, decorrente de 
sequelas de acidente vascular cerebral – AVC, encontrando-se acamado, fazendo uso de gastrostomia para alimentação, de tal 
forma que o torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxílio permanente de terceiros, conforme demonstra o relatório médico 
acostado ao feito (evento n. 1). No mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, 
do Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a 
impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei 
n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, 
haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma 
medida extraordinária (art. 85) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem 
exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência 
confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos patrimoniais. Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática 
de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos 
de índole existencial podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de 
assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a 
curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a 
compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano 
Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que o curatelado não possui condições de reger a si próprio e administrar 
seus bens, necessitando de cuidados de terceiros, diante dos transtornos apresentados. Demonstrado nos autos que a autora, 
ALDENICE MARQUES DE JESUS, é filha do curatelado, e que este em razão das sequelas decorrentes do AVC encontra-se 
acamado, o que o torna funcional e cognitivamente impedido de reger plena e efetivamente sua vida civil, é de se confirmar a 
decisão liminar e tornar definitiva a interdição do requerido, consolidando a curatela a requerente. Outrossim, não se mostra 
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necessária a produção de outras provas, já que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e 
a pessoa que postula o exercício da curatela comprova ser sua ifilha e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto 
aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja 
estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício 
previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela 
em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em 
caso de eventual melhora, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não 
fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à 
curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Posto isso, ante a fundamentação retro, com espeque no 
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito com resolução do mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial para fixar a curatela em favor de MANOEL FRANCISCO DE JESUS, que deverá ser representado nos atos relacionados à 
administração do patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, 
enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio curadora ALDENICE MARQUES DE JESUS, que não poderá de qualquer modo 
alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais 
valores percebidos junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome do curatelado deverão 
ser aplicados exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Com supedâneo no artigo 84, § 4º, da Lei n. 
13.146/2015, a curadora deverá apresentar anualmente contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano. 
Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso nos termos da lei. 
Dispensada a caução, ante a idoneidade moral da curadora, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c 
artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, 
do Código Civil, promovam-se as publicações e os registros necessários. Isento a parte requerida de custas e honorários, na 
medida em que lhe concedo os benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos 
necessários e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 
Arraias/TO, na data certificada pelo sistema. 
 
Classe Judicial: Ação de Interdição c/c Curatela, com pedido liminar de Antecipação dos Efeitos desta 
Autos n°: 0002692-68.2020.8.27.2709   
Pólo Ativo: Maria de Lourdes Antonio da Silva 
Advogado: Dra. Juliana Maria Prata Borges Silva – OABMG 087487 
Pólo Passivo: Nayara da Silva Rodrigues 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: “Cuidam os autos de Ação de Interdição c/c Curatela, com Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos 
Desta promovida por MARIA DE LOURDES ANTONIO DA SILVA em face de NAYARA DA SILVA RODRIGUES, todos 
qualificados nos presentes autos. Alega a requerente, em suma, que é genitora da requerida, o qual é portadora de epilepsia e 
transtorno mental desde a idade infantil, doenças que lhe trazem incapacidade para a prática das atividades do cotidiano; que faz 
uso de medicamentos fortes, Gardenal 100mg e Carbamazepina 200mg; que a requerida não é possuidora de patrimônio e vive 
de renda de seu benefício. Deferida a tutela de urgência, declarando-se a interdição provisória da requerida, nomeando-lhe 
curadora a autora. Restou determinado ainda, que fosse expedido mandado de citação da promovida, devendo o oficial de 
justiça constatar se a mesma tinha entendimento sobre o caráter do presente feito, e intimar a sua curadora para comparecer na 
Defensoria Pública, a fim de providenciar o contraditório no feito, atuando aquela instituição como curadora da incapaz. Por fim, 
foi determinado a remessa dos autos à Junta Médica do TJTO para realização de perícia. A Defensoria Pública manifestou no 
evento n. 21. Laudo pericial apresentado no evento n. 41. As partes manifestaram sobre o laudo (evento n. 46 e 48). O 
ilustre parquet, considerando a prova produzida, pugnou pelo acolhimento do pedido (evento n. 52). Relatados, decido. Não há 
vícios ou nulidades a serem declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há dúvida sobre a incapacidade da 
curatelada, apresentando quadro de retardo mental e epilepsia, fazendo uso de Gardenal 100mg e Carbamazepina 200mg, de tal 
forma que a torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxílio permanente de terceiros, conforme demonstra o relatório médico 
acostado ao feito (evento n. 1) e laudo pericial (evento n. 41). No mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das 
disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória 
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma 
que uma das causas de interdição é a impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que 
transitória. Todavia, com o advento da Lei n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa 
absolutamente incapaz, mas sim relativamente, haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma medida extraordinária (art. 85) sem, contudo, subtrair da pessoa sua 
autonomia para questões existenciais quando puderem exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável 
opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos 
patrimoniais. Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante 
ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos de índole existencial podem ser praticados diretamente pela 
pessoa curatelada, independente de representação ou de assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade 
do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios 
jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a 
transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto 
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da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que a curatelada não 
possui condições de reger a si próprio e administrar seus bens, necessitando de cuidados de terceiros, diante dos transtornos 
apresentados. Demonstrado nos autos que a autora é genitora da curatelada, e que esta em razão das enfermidades encontra-
se incapaz de gerir seus bens e vida civil, é de se confirmar a decisão liminar e tornar definitiva a interdição da requerida, 
consolidando a curatela a requerente. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o conjunto 
probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela comprova ser 
genitora da ré e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos 
acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e 
negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da 
parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, 
considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual melhora, a fim de se evitar que a presente 
decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário 
delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios 
jurídicos. Posto isso, ante a fundamentação retro, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGO o 
feito com resolução do mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em favor de NAYARA DA SILVA 
RODRIGUES, que deverá ser representada nos atos relacionados à administração do patrimônio e questões negociais, 
considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio 
curadora MARIA DE LOURDES ANTONIO DA SILVA, que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis 
ou de qualquer natureza, pertencentes a curatelada, sem autorização judicial. Eventuais valores percebidos junto a entidade 
previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da curatelada deverão ser aplicados exclusivamente no 
seu tratamento, alimentação e bem-estar. Com supedâneo no artigo 84, § 4º, da Lei n. 13.146/2015, a curadora deverá 
apresentar anualmente contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano. Lavre-se o termo de curatela, 
constando as restrições acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a 
idoneidade moral da curadora, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em 
obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as 
publicações e os registros necessários. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que lhe concedo os 
benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Arraias/TO, na data certificada pelo 
sistema.” 
  
Classe Judicial: Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela em Antecipação de Tutela 
Autos n°: 0000145-84.2022.8.27.2709  
Pólo Ativo: Milton Cezar Moura 
Advogado: Dra. Vanda Alves Lopes – OAB/TO 004795 
Pólo Passivo: Maria Alves de Moura 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: “Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela em Antecipação de Tutela proposta por MILTON CÉZAR 
MOURA em desfavor de MARIA ALVES DE MOURA. Aduz o requerente que é filho da requerida, o qual é portadora de 
demência Alzheimer, sendo necessário a nomeação de curador para representá-la, pois não possui condições de realizar 
movimentações financeiras para prover a própria manutenção, dependendo de medicamentos e cuidadoras diuturnamente. Por 
fim, requereu sua nomeação, em caráter liminar, como curador provisório da promovida para representá-la. Devidamente 
intimado, o Ministério Público opinou pelo deferimento da tutela de urgência (evento n. 11), que foi concedida. A requerida foi 
citada e a Defensoria Pública apresentou manifestação no evento 24 concordando com pedido. Ao final o Ministério Público 
opinou pela confirmação da liminar e deferimento do pedido. Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas, 
estando o feito apto a julgamento. Não há dúvida sobre a incapacidade da curatelada, decorrente das sequelas da demência, 
atingindo suas faculdades físicas e mentais de tal forma que a torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio permanente de 
terceiros, conforme demonstram os laudos contidos nos autos. Destaco trecho do parecer ministerial: “Aplica-se normas do 
Estatuto do Idoso e inclusive da Lei n° 13.146/2015, considerando que as limitações e impedimentos de natureza intelectual e 
mental decorrentes da demência. Portanto, é legítima a aplicação da regra doa 1.767, I, do Código Civil considerando 
documentos médicos acostados apontando necessidade de curatela para proteção dos direitos fundamentais dessa pessoa com 
deficiências nos termos da Lei n° 13.146/2015 e impedimento de praticar os atos da vida civil de forma livre e com discernimento 
mormente em face dos problemas de saúde decorrentes da demência, sopesando também regras dos artigos 84 e 85, da Lei n° 
13.146/2015, que dispõem” O pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código 
Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a 
impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei 
n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, 
haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma 
medida extraordinária (art. 85) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem 
exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência 
confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos patrimoniais. Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática 
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de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos 
de índole existencial podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de 
assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a 
curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a 
compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano 
Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que a curatelada não possui condições de reger a si próprio e administrar 
seus bens, necessitando de cuidados de terceiros. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o 
conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela 
comprova ser filha e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova dos 
autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as questões 
patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de declínio 
cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a 
incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual remissão da doença 
mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de 
duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que 
esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em 
favor de MARIA ALVES DE MOURA, que deverá ser representado nos atos relacionados à administração do patrimônio e 
questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a incapacidade. 
Nomeio curador, seu filho, MILTON CESAR MOURA, que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis 
ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais valores percebidos junto a entidade 
previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome do curatelado deverão ser aplicados exclusivamente no 
seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima, e intime-se o curador 
para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a idoneidade moral do curador, com fulcro nas 
disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 
Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as publicações e os registros necessários. 
Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que lhe concedo os benefícios da assistência 
judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
Intimem-se. Cumpra-se. Arraias, na data do protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos (processo nº 0006009-
08.2019.8.27.2710), tendo como Requerente LUIS FELIPE RAMOS DE ARRUDA, representados por sua genitora NAYANA 
RAFAELE SILVA RAMOS e como requerido ROBERTO UBIRAJARA DE ARRUDA. Sendo o presente 
para INTIMAR a Requerente NAYANA RAFAELE SILVA RAMOS e LUIS FELIPE RAMOS DE ARRUDA, brasileira, solteira,  
estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar regular andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
praticando os atos que lhe competir, informando se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento 
de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para que ninguém  alegue ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será publicado 
no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, 
aos 18/10/2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, (Servidora de Secretaria), que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem,que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença processo nº 00017682020218272710, sendo o presente para 
intimar o autor FLAVIA PINHEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para  
praticar os atos que lhe competir, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 
(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que 
será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis-TO, aos 27 de setembro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, Servidora de Secretaria que digitei e 
subscrevi. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo no autos 
do Processo: 00034290520198272710, foi declarada a CURATELA de RUTH DA SILVA DE SOUZA, incapaz de reger sua 
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADORA o(a) Senhor (a) ELIDIENE PEREIRA DA SILVA,   a CURATELA é por tempo 
indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na 
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, 
Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo no autos 
do Processo: 00003140520218272710, foi declarada a CURATELA de ANA MARIA MACIEL PEREIRA, incapaz de reger sua 
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR o(a) Senhor (a) IVANETE MACIEL SANTANA,  a CURATELA é por tempo 
indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na 
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, 
Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA 
 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo no autos 
do Processo: 00051433420188272710, foi declarada a CURATELA de MARIA RODRIGUES DE MIRANDA, incapaz de 
regerem sua própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR(a) Senhor (a) ANTONIA MENDES DE ABREU BATISTA,   
a CURATELA é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os curatelandos em todos os atos de sua vida civil. E para 
que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de 
dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 28 dias do mês de 
setembro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declarada a INTERDIÇÃO DA SENHOR(A) FRANCILENE RODRIGUES, portadora de deficiência mental, incapaz de reger sua 
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADORA a Senhora FRANCISCA RODRIGUES, nos autos do Processo: 0002413-
50.2018.8.27.2710, AÇÃO DE INTERDIÇÃO e CURATELA,  a curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os 
interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado 
por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Augustinópolis-TO, aos 06 dias do mês de julho de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei. 
 

COLINAS 
1ª vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO N. 09/2022.  
Prazo: 30 (trinta) dias. AUTOS N. 0002011-23.2019.8.27.2713 . O Excelentíssimo Senhor, Jacobine Leonardo Meritíssimo Juiz 
de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem que por esta Escrivania 
Judicial da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, se processam os autos da AÇÃO DE ALIMENTOS, registrada sob 
o n. 0002011-23.2019.8.27.2713 , através deste CITA-SE SILVIO SANTO ALMEIDA COUTINHO, brasileiro, solteiro, RG. n. 
2803647 SSP/GO, CPF. n. 47227583104, atualmente em local incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação, 
findos os quais ter-se-á o prazo de quinze dias para pagar o valor de R$ 452,54( quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta e quatro centavos), conforme planilhas de cálculos evento 01, nos termos do art. 523 do CPC, para no prazo 
de quinze dias, acrescido de custas, advertindo-o de que o não pagamento do débito implicará em multa de dez por 
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cento e honorários de advocatícios de 10%, (por cento); não sobrevindo pagamento voluntário, prossiga-se nos demais 
atos de expropriação, à vista do mesmo mandado. Tudo nos termos do r. despacho proferido no evento 04, Colinas do 
Tocantins, TO, aos 26 de outubro de 2022. Eu, Antonio Rodrigues de Sousa Neto, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

DIANÓPOLIS 
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 
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0000966-67.2022.8.27.2716/TO 
AUTOR: JOVILMAR MOREIRA GLORIA 
RÉU: JURAILDE DE SOUSA DIAS 

SENTENÇA 
I. RELATÓRIO 
Nada obstante a regra do art. 38, caput da Lei nº 9.099/1995, passo a relatar sucintamente. 
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 
JOVILMAR MOREIRA GLORIA em desfavor de JURAILDE DE SOUSA DIAS, ambos qualificados nos autos do processo em 
epígrafe. 
Documentos jungidos à exordial (evento 1). 
Por despacho, a ação foi recebida, tendo sido, outrossim, determinada a citação da parte contrária (evento 4). 
Entrementes, a parte autora, expressamente, requereu a desistência do processo, por afirmar que a requerida lhe procurou e 
resolveram a lide. 
Realizada audiência inaugural, sem a presença das partes. 
Assim, vieram conclusos os autos. 
É o relato do necessário. 
DECIDO. 
  
II. FUNDAMENTAÇÃO 
O caso é de julgamento do processo no estado em que se encontra, estabelecendo o art. 354, caput do CPC o seguinte: 
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. 
Pois bem. O art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil determina a extinção do processo, sem resolução de mérito, 
quando homologada a desistência da ação. 
Dito isso, verifica-se, no caso, que, antes mesmo da realização de audiência inaugural, a parte autora informou no processo que 
a requerida lhe procurou e resolveu a lide da demanda, desistindo, assim, com a continuidade do feito, razão por que deve ser 
extinto o presente processo e, de conseguinte, arquivado. 
  
III. DISPOSITIVO 
Ante ao exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da parte autora no feito e, por consequência, com fundamento no art. 485, VIII 
c/c o parágrafo único do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução 
do mérito. 
Sem custas nem honorários de sucumbência (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 
Demais providências e comunicações de praxe, na forma dos Provimentos nºs 09 e 11/2019/CGJUS/TO. 
Atendidas às formalidades legais, proceda-se com a baixa dos autos no sistema eletrônico, arquivando-se com as cautelas de 
estilo. 
Intime(m)-se. Cumpra-se. 
Data certificada pelo sistema. 
  
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDTIAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital de Intimação de Sentença com prazo de 60 
(sessenta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio vem INTIMAR o GILSON BARBOSA ARAÚJO, 
brasileiro, união estável, nascido aos 05/06/1987, natural de Boa Viagem/CE, filho de Francisca Barbosa Araújo e de José 
Barbosa Bezerra, portador do RG. 1.075.495, inscrito no CPF sob n.º 031.968.321-47, estando atualmente em local incerto e não 
sabido, da sentença proferida nos autos supramencionados, cujo resumo segue transcrito: "...Assim, diante do exposto, JULGO 
O PEDIDO DA ACUSAÇÃO PROCEDENTE PARA CONDENAR GILSON BARBOSA ARAÚJO AS PENAS DO ARTIGO 147, 
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CAPUT DO CÓDIGO PENAL. Passo a dosimetria. Em observância ao artigo 59 do Código Penal, não há qualquer circunstancia 
judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Não há agravantes ou atenuantes. Não 
há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, não observando qualquer motivo que possa alterar a reprimenda, TORNO 
A PENA DEFINITIVA EM 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. Regime inicial de cumprimento: ABERTO. Deixo de substituir a pena 
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão da expressa vedação legal (inciso I, artigo 44, do Código 
Penal). Decido conceder o sursis da pena ao réu, suspendendo a pena pelo período de 02 (dois) anos, ficando o réu 
sujeito ao cumprimento de limitação de final de semana pelo primeiro ano do prazo da suspensão, na forma dos artigos 77 e 78, 
§1º do Código Penal. A limitação de final de semana consistirá na obrigação de permanecer recolhido em sua residência das 
18h00min dos sábados às 06h00min dos domingos, e das 18h00min dos domingos às 06h00min das segundas-feiras. Sentença 
publicada em audiência. Partes intimadas. Com o trânsito em julgado, formem-se os autos de execução penal, e proceda-se a 
baixa definitiva destes autos após as anotações necessárias. Cumpra-se. Nada mais, mandou encerrar. Eu, Renata Tavernard 
Vaz Caixeta, estagiária, digitei. Sentença publicada aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois 
(15/09/2022). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 25/10/2022. Eu, Aurenivea Souza 
Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.  
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 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 
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, 
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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. 
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: 
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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 
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. 
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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 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal: 00128897220228272722 
FINALIDADE: CITAÇÃO do RÉU LUCAS SIMÃO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Gurupi/TO, filho de Odair José Simão da 
Costa e Maria Eunice Celestina dos Santos, nascido aos 03.02.1999, portador do CPF 074.147.111-61, RG 1.426.467 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias. IMPUTAÇÃO:  Art. 147, caput, 163 parágrafo único, inciso I, e 331, caput, todos do Código Penal. Expedido por ordem 
do Juiz de Direito, Drº Gerson Fernandes Azevedo da 2ª Vara Criminal em 25/10/2022, na forma do art. 352, VII, do Código de 
Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu WILSON WONNÊ PEREIRA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO: incurso nas sanções do art. 138, c/c art. 141, II, do Código Penal. 
Gurupi/TO, aos 25/10/2022. Eu, MARIA JÚLIA ANDRADE REZENDE, Estagiária, lavrei o presente e o inseri. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu DORIANE DOS SANTOS, brasileira, união estável, desempregada, filha de Ana Lucia dos Santos, nascida em 
26/05/1998, portadora do CPF n°717.223.891-50, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO: 
Incursa nas sanções dos art. 180, caput, (receptação) do Código Penal. 
Gurupi/TO, aos 25/10/2022. Eu, Maria Júlia Andrade Rezende, Estagiária, lavrei o presente e o inseri. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
EDITAL de Citação de eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos com prazo de 30 (trinta) dias para 
conhecimento da ação e para, querendo, contestarem o pedido inicial ou manifestarem-se nos autos (CPC, art. 626, §1º cc art. 
259, inciso III). Ação de Abertura de Inventário dos bens deixados em virtude do falecimento de RAIMUNDO DE SOUZA 
MENEZES, CPF 127.904.941-34, falecido em 20/08/2020 e MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MENEZES, RG 275.254, SSP/TO, 
falecida em 12/09/2004. Ação proposta por EDILEIS DA SILVA MENESES e OUTROS, aos termos do processo 0000326-
53.2016.8.27.2723 chave 816511722116. Despacho/decisão judicial de evento 97 e 98. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e fixado na portaria do Fórum, local de 
costume. Itacajá/TO, 26 de outubro de 2022. Edvan Pereira Maciel, Servidor de Secretaria do Cartório de Família, Infância e 
Juventude, Cível e Juizado Especial Cível, digitei e subscrevi. Matricula 343442.       
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Sentenças 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001216-12.2018.8.27.2726/TO 
AUTOR: JUVANILDO DE CASTRO DA SILVA 
RÉU: LEONEI BEZERRA DA SILVA 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO em razão da não localização do devedor e/ou de bens de sua propriedade 
passíveis de penhora, com fundamento no artigo 51, § 1º e no artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95. Deixo de determinar a 
devolução de documentos ao autor por se tratar de processo eletrônico, facultando que o Exequente os pegue no próprio 
sistema. Disponibilize-se certidão de crédito nos termos do artigo 517 do CPC em favor da parte exequente. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Miranorte – TO, data cientificada 
nos autos. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001413-35.2016.8.27.2726/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
RÉU: CLEUSA JOSE ROSA DA SILVA 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso I, 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. Custas, taxas e demais despesas processuais pelo ente exequente, em razão da 
causalidade. 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 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0001136-44.2015.8.27.2729 - Reintegração / Manutenção de Posse 
AUTOR: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 60886413013044 
RÉU: JAIR LUCAS PEREIRA (GLOBO GÁS) - CNPJ: 03713878000162 
RÉU: JOSÉ LUCAS PEREIRA - CPF: 25306936172 
RÉU: VALCY DA SILVA PEREIRA - CPF: 49846361149 
INTIMAR OS REQUERIDOS JOSE LUCAS PEREIRA  e  VALCY DA SILVA PEREIRA, dos termos da sentença proferida no 
evento 149, bem como dos Embargos de Declaração do evento 155 e ainda do julgamento do evento 160. FICAM INTIMADOS 
ainda para manifestação acerca da apelação do evento 166 para que se manifestem, no prazo legal. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:5025464-55.2012.8.27.2729 
AUTOR: GERCINEIA MARINHO DA SILVA - CPF: 03594655105 
RÉU: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03443434000154 
RÉU: DANIEL CARRARO - CPF: 25456078864 
RÉU: LUIZ CLÁUDIO VIDAL DE ARAÚJO - CPF: 87630958749 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 5025464-55.2012.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por GERCINEIA 
MARINHO DA SILVA em desfavor de COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, DANIEL CARRARO e LUIZ 
CLÁUDIO VIDAL DE ARAÚJO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida DANIEL CARRARO, CPF: 
25456078864, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para 
que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 
143.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0000927-02.2020.8.27.2729 
AUTOR: EDICLEISON SOARES NEGRE - CPF: 04906212107 
RÉU: IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA - CPF: 73296333134 
RÉU: TELINA DANTAS TORRES - CPF: 71156623391 
RÉU: TELINA DANTAS TORRES 71156623391 - CNPJ: 30782862000184 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0000927-02.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta 
por EDICLEISON SOARES NEGRE em desfavor de IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA, TELINA DANTAS TORRES e TELINA 
DANTAS TORRES 71156623391, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida IVAN WELLITON IENSEN DA 
SILVA, CPF: 73296333134, TELINA DANTAS TORRES, CPF: 71156623391 e TELINA DANTAS TORRES 71156623391, CNPJ: 
30782862000184, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para 
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que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 
79.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0030161-34.2017.8.27.2729 
AUTOR: HÉLIO MARTINS DOS REIS JÚNIOR - CPF: 02904653112 
RÉU: RAIMUNDO VAGNER FERREIRA DE SOUSA - CPF: 34141329827 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0030161-34.2017.8.27.2729, Classe: Consignação em Pagamento, proposta por HÉLIO 
MARTINS DOS REIS JÚNIOR em desfavor de RAIMUNDO VAGNER FERREIRA DE SOUSA, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida RAIMUNDO VAGNER FERREIRA DE SOUSA, CPF: 34141329827, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de 
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 81.SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0012500-66.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/12/1988, natural de Pelotas-RS, inscrito no CPF n° 394.655.248-08, filho de Ana Regis dos Santos Fernandes e 
Agostinho Luna Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00125006620228272729, pelos 
motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça em 
substituição, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, 
artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.625/93 e artigo 41 do Código de Processo Penal, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer 
DENÚNCIA em desfavor de: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/12/1988. natural de 
Pelotas/RS, filho de Ana Regis dos Santos Fernandes e Agostinho Luna Silva, inscrito no CPF n. 394.655.248-08, podendo ser 
localizado na T-31 Conjunto 3 Lote 08 Bairro Taquari, Palmas/TO, fone: 63 9230-1979 ou 63 99285-7437, pela prática do 
seguinte fato delituoso: Noticiam os autos do inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2018, nesta Capital, o denunciado 
praticou ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, contra e sem anuência da vítima Deilane Carneiro Lopes 
Silva. Apurou-se que a vítima tinha uma relação de amizade com o denunciado, decorrente do fato dela conhecer a ex-mulher 
deste e, na data dos fatos, após deixar sua filha na escola, foi seguida pelo denunciado de carro, o qual aproximou-se, ofereceu-
lhe carona e chamou-a para entrar no veículo. Ato contínuo, a vítima, ao se aproximar do carro para negar o pedido, percebeu 
que este se masturbava, quando então dirigiu-lhe impropérios e continuou seu percurso, sendo porém seguida por alguns 
instantes, enquanto eram reiterados os pedidos do denunciado para que entrasse no carro. Conforme a vítima, esta foi a 
segunda vez que o denunciado se masturbou na frente dela, posto que no ano de 2014, ele estava em sua casa e realizou a 
mesma ação, sem sua autorização, tendo causado constrangimento e distanciamento entre eles. Em seu interrogatório junto a 
autoridade policial, o denunciado negou a autoria dos fatos. Os indícios de autoria e materialidade delitiva restaram 
demonstrados por meio das provas testemunhais carreadas ao inquérito policial. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, DENUNCIA a Vossa Excelência o nacional CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, como incurso 
no crime descrito no art. 215-A, do Código Penal (importunação sexual), e espera que, recebida e autuada esta, seja instaurado 
o devido processo penal, notificando-se o denunciado para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, recebendo a 
denúncia, instruindo o feito, procedendo-se ao interrogatório e a oitiva da vítima e da testemunha abaixo arroladas, 
prosseguindo-se nos ulteriores termos do processo até final condenação. DESPACHO: Considerando que o acusado César 
Augusto dos Santos Silva não foi localizado, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 
do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico 
desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso de 
prazo do edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva 
disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente e informando o resultado do cálculo como 
lembrete na "capa" dos autos. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, data e assinatura 
certificadas pelo sistema.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. 
Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o 
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acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do 
Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o 
juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. 
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 18/10/2022. Eu, MARIA 
FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00080826120178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: GLEZINHO SILVA ROSA GUAJAJARA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) GLEZINHO SILVA ROSA GUAJAJARA , brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro, nascido aos 
24/09/1996, natural de Barra do Corda - MA, portador do RG n° 911.535 SSP/TO, inscrito no CPF n° 058.521.251-13?, filho 
de Guilherme Rosa Guajajara e de Iriane dos Santos 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 0008082-61.2017.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins 
em desfavor de Glezinho Silva Rosa Guajajara, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro, RG 911.535 SSP/TO e CPF 
058.521.251-13, filho de Guilherme Rosa Guajajara e de Iriane dos Santos da Silva, nascido aos 24/09/1996, na cidade de Barra 
do Corda – MA, pela prática da conduta descrita no artigos 180, “caput”, e 311, “caput”, ambos do Código Penal, pelos fatos 
assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis:[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que o denunciado foi 
surpreendido no dia 04 de março de 2017, por volta das 14h50min, no Setor Santa Bárbara, nesta Capital, com o veículo 
motocicleta Honda C100 Biz, ano 2015, cor preta, placa QKA 3604, a qual era objeto de roubo, e estava com uma fita adesiva na 
placa, modificando seu número original, constatando-se assim, adulteração de sinal identificador de veículo automotor Conforme 
se infere dos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Policiais Militares estavam fazendo patrulhamento de 
rotina, quando avistaram o denunciado, bem conhecido pelos Milicianos por já ter praticado vários crimes, na região, e então 
realizaram abordagem para averiguação do veículo que conduzia, momento em que, constataram que o referido veículo estava 
com uma fita adesiva na placa, modificando seu número original QKA 3604 para QRA 3584, bem como constataram que era 
produto de roubo ocorrido na data de 26/02/2017, em frente ao Ginásio Airton Sena, nesta Capital. Ao ser inquirido pela polícia, 
Glezinho Silva Rocha Guajajara confessou ter conhecimento da adulteração na placa da moto. [...]A denúncia foi oferecida em 21 
de março de 2017 e recebida no dia 23 de abril de 2017 (evento 4). O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de seu 
patrono (evento 8 e 15). Na decisão do evento 18, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na primeira audiência de instrução, 
foram ouvidas as seguintes pessoas: Magno Alberto França Quixabeira (em 3/7/2017, evento 44). Na segunda audiência de 
instrução, foram dispensadas as oitivas das testemunhas: Silvestre e Everton Santos Máximo, bem como realizado o 
interrogatório do acusado (em 24/6/2022, evento 199). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por 
memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento evento 204, ALEGAÇÕES1). A defesa, 
por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição do acusado por atipicidade da conduta e a 
desclassificação do crime de receptação simples para receptação culposa (evento evento 207, ALEGAÇÕES1). É, em síntese, o 
relatório. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: a) condenar Glezinho Silva Rosa 
Guajajara nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal; b) absolver Glezinho Silva Rosa Guajajara em relação ao artigo 
311, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Passo à dosagem da pena, conforme 
artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª fase: das circunstâncias judiciais a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da 
conduta, não foge à normalidade; b) o réu possui maus antecedentes conforme autos n. 0006461-63.2016.8.27.2729, com 
condenação transitada em julgado no decorrer desta ação penal1; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à 
míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova 
técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) 
as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que 
o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima 
cominadas e a existência de uma circunstância judicial negativa, aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base 
em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 11 (onze) dias-multa. 2ª fase: agravantes e atenuantes Na segunda fase, incide em 
benefício do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, haja vista que o agente era menor de 21 (vinte e um) 
anos na data do fato. Desse modo, atento à Súmula 231 do STJ, promovo a atenuante da pena, a qual passa ao quantum de 1 
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes. 3ª fase: causas de aumento e de diminuição: Não 
há. Fixo a pena definitiva em  1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do 
cumprimento da pena. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, comparecimento mensal à 
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Central de Penas e Medidas Alternativas – CEPEMA de Palmas. Isento o acusado das custas e despesas processuais por ter 
sido assistido pela Defensoria Pública. O processo será encaminhado à SECRIM para as intimações e demais providências de 
praxe previstas no Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO. Após o trânsito em julgado para a acusação, volvam-me conclusos os 
autos para avaliação da prescrição da pretensão punitiva retroativa.Intimo as partes para ciência. Palmas/TO, data e assinatura 
certificadas pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 19/10/2022. Eu, MARIA 
FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
AUTOS N.º 0044464-53.2017.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: SABINA ALVES SIRQUEIRA 
Requerida: FLORINDA ALVES DA SIRQUEIRA 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, decreto a interdição de FLORINDA ALVES DA SIRQUEIRA, brasileira, 
solteira, nascida em 07.11.1956, portadora do RG nº 1.478.648 SSP-TO, filha de Félix Correia da Silva e Rosena Alves da 
Sirqueira, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã SABINA ALVES SIRQUEIRA, qualificada nos autos, limitando 
o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, 
desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 31 de março de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6725653 
1ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
CURATELA Nº 0001111-30.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA GORETH AIRES DE OLIVEIRA 
RÉU: MARIO AIRES DE OLIVEIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MAIOR DE IDADE)) 
RÉU: MARIA JOSE DIAS RIBEIRO 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de MARIO AIRES DE OLIVEIRA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: "  POSTO 
ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando a substituição da curadora MARIA JOSÉ DIAS RIBEIRO pela 
senhora MARIA GORETH AIRES DE OLIVEIRA ao interditado ANTONIO DOS SANTOS. Averbe-se a presente sentença, no 
Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio do(a) interditado(a), (art. 104 da lrp), servindo esta de mandado. 
Certificada a averbação, preste-se compromisso, em cinco dias, em livro próprio na forma do artigo 759 do CPC. Falecendo o(a) 
interditado(a), o(a) curador(a) deverá comparecer em cartório, informando o óbito no prazo de cinco dias, sob as penas da lei. Os 
poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do(a) interditado(a). Publique-se na imprensa oficial por três vez, 
constando do edital o nome do(a) interditado(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição e os limites da curatela (art. 755 §3° 
cpc). Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo o interditado, o (a) curador (a) deverá 
informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do (a) interditado 
(a). Homologo a renuncia do prazo recursal. Custas pela parte autora. Fica suspensa a exigibilidade face a concessão da justiça 
gratuita. Expeça-se o necessário. Publicada em audiência, registre-se. Saem os presente intimados. Intime-se e cumpra-se.”URL 
de acesso à extranet: https://vc.tjto.jus.br/file/share/cab4e39304df4f7a8e1041c4e73f9d85 Nada mais havendo a Juíza de Direito 
declarou encerrado o ato, determinando que se lavrasse esse termo. Certifico e dou fé que as partes acima informadas estão 
presentes na audiência de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos realizado por 
videoconferência, conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020.  Nada 
mais havendo. Eu, Samantha F Lino Gonçalves, Assessora Jurídica, lavrei. O termo de audiência foi lido e confirmado pelas 
partes. Link para acesso ao vídeo da audiência.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza 
de Direito E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar 
uma via no placar do Fórum local. Eu, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES , Servidor do Judiciário, que digitei e conferi. 
Palmas/TO, 25/10/2022 Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 6725653v2 e do código CRC 52c530fc. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 25/10/2022, às 17:29:43 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6722831 
1ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0005729-72.2022.8.27.2729/TO 
AUTOR: ADSON JOSÉ HONORI DE MELO 
RÉU: FERNANDA FERNANDES BARATA DE MELO 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de FERNANDA FERNANDES BARATA DE MELO, nos termos da sentença cujo dispositivo é o 
seguinte: " POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de FERNANDA FERNANDES BARATA DE 
MELO, nomeando-lhe curador O Sra. ADSON JOSÉ HONORI DE MELO, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, 
para atos negociais e de gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, 
§3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento/casamento (art. 107 da LRP), em 
dois dias, SERVINDO ESTA DE MANDADO. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. 
Falecendo a interditada, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a 
alienação dos bens do interditado. Homologo a renuncia do prazo recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita, previstos no 
art. 98 do Código de Processo Civil.O termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes.Link para acesso ao vídeo da 
audiência:URL de acesso à extranet: https://vc.tjto.jus.br/file/share/8d0778104cdb4cd3a289678ad3154d05. Nada mais havendo 
a Juíza de Direito declarou encerrado o ato, determinando que se lavrasse esse termo.Certifico e dou fé que as partes acima 
informadas estão presentes na audiência de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos 
realizado por videoconferência, conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 
2020.  Nada mais havendo. Eu, Fernanda Luiza Volpi Marques, Assessora Jurídica, lavrei.Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, ITAMARACY AIRAM 
BONFIM NUNES , Servidor do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 25/10/2022Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6722831v2 e do código 
CRC dbe0d0c6. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
25/10/2022, às 15:54:18 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de DANIEL DE ANDRADE, CPF/CNPJ: 107.210.988-35, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0030137-
11.2014.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
10 de outubro de 2022. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DE CASAMENTO- prazo 30 dias 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a 
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e 
Sucessões e Infância e Juventude processam os autos de Alteração do Regime de Bens, registrado sob o nº 
00028611820228272731, no qual figura como requerentes LILLIAN DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, casada, do lar, inscrita no 
CPF sob nº 623.437.501-49, portadora da cédula de identidade nº 128427 SSP/TO e IVAN ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
agropecuarista, inscrito no CPF sob nº 389.042.921-15, portador da cédula de identidade nº 2.698.611 SSP-GO. Tendo proferido 
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despacho (ev. 18), a seguir transcrito: " 1. PUBLIQUE-SE o edital a que ser refere o art. 734, § 1º, do Código de Processo Civil, 
com prazo de 30 dias; 2. Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público; 3. Em sendo solicitadas providências pelo 
Ministério Público, aos autores para que atendam no prazo de 15 dias; 4. Não havendo oposição pelo Ministério Público nem em 
razão da publicação do edital, conclusos para prolação da sentença. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema." E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente 
no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Maira 
Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS 
O Doutor MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, foi 
designado o período do dia 21 de novembro de 2022 à 16 de dezembro de 2022, às 12h00min, para reunirem-se na sede do 
Foro local, para as sessões da 2ª (segunda) temporada do Júri Popular desta Comarca, que trabalhará em dias úteis e 
sucessivos até final dos julgamentos dos processos em pauta e, que tendo sido feito o sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados que 
terão de servir nas sessões de julgamento dos réus que serão levados a julgamento durante esta segunda temporada do 
Tribunal do Júri de 2022, sendo os sorteados os seguintes jurados: 01- MARIA DO AMPARO G. CAMPOS; 02- RENAN ALVES 
DA SILVA; 03- LEONILSON CAVALCANTE DA SILVA; 04- KARINY SALES DA SILVA; 05- MARIZETE COELHO DE SOUSA; 
06- SELESTIANA SALES MOURA; 07- KARINE SALDANHA MARIANO; 08- MARCELO HENRIQUE DA COSTA FERNANDES; 
09-GESSIVÂNIA DE SOUSA LIANDRE; 10- VINICIUS MIGUEL ALENCAR OLIMPIO DA SILVA; 11- CARLOS ALBERTO 
BATISTA MARTINS; 12- ANTONIO MARCOS BEZERRA BARROS; 13- MARIA FELIX COELHO FERNANDES; 14- CRISTIANE 
FERREIRA DOS SANTOS; 15- LUZIENE SILVA SANTOS; 16- ANTONIEL GOUVEIA DE SOUZA; 17- DEUSAMAR DE SOUSA 
QUEIROZ FILHO; 18- CLAUDINIZ FIRMINO DA SILVA; 19- ISABEL CRISTINA MARTINS MEDEIROS; 20- BRUNO RICARDO 
FERREIRA FREIRE; 21- ALINE MASCARENHAS MARTINS DO VALE; 22- DIOGO MEDEIROS MONTEIRO; 23- ANA PAULA 
SILVA VARGAS; 24- ERCILIA DA COSTA REIS; 25- FABRICIO BARBOSA DE ABREU OLIVEIRA. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, que será afixado no Placard do Fórum local, bem como publicado no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso-TO, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e dois (26/10/2022). Eu, _____ Grace Kelly Coelho Barbosa, Diretora de Secretaria, lavrei e subscrevi. Ass) JUIZ 
M. LAMENHA DE SIQUEIRA - Presidente do Tribunal do Júri. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS Ação Penal n° 0001123-91.2019.827.2733 Chave do Processo nº 
484634297619 FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de 
Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal 
n° 00021856920198272733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra PAULO DE THARSO MEDEIROS WIEZZER, 
brasileiro, nascido aos 21/06/1979, natural de Barra do Garças-TO, filho de Mara Rúbia Medeiros e de Antônio Rafael Wiezzer, 
inscrito no CPF sob o n° 041.881.129-64,  atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas dos artigos 1 29, §9º e 
163, § único, inciso I c/c artigo 69, todos do Decreto-Lei 2.848/40 – Código Penal Brasileiro, e não sendo possível CITÁ-LO 
pessoalmente, fica por meio do presente, CITADO para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer a resposta à acusação, nos termos 
dos artigos 396 e 396-A, do CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação quando necessário. Caso não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-
á nomeado Defensor Público para oferecer a Defesa Escrita, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal. Para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
vinte dois (25/10/2022). Eu___, Milena Veloso Câmara – Estagiária, que o digitei e subscrevi. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALISTAMENTO POVISÓRIO DE JURADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 
O Dr. Jorge Amancio de Oliveira Juiz de Direito da  Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri, da Comarca de Ponte  Alta do 
Tocantins – TO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que preceituam os arts. 425 e 426 do Código de Processo 
Penal (com a nova redação da Lei 11689/08), FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento 
que, nos termos dos aludidos dispositivos legais e em vista de não ter havido impugnação a seus nomes na forma legal, as 
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pessoas abaixo relacionadas foram escolhidas para integrar a LISTA PROVISÓRIA de jurados desta comarca para o ano de 
2023. O jurado alistado e/ou qualquer do povo poderá impugnar a inclusão do nome na lista, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados desta publicação. Transcorrido o prazo, e não havendo impugnação, ocorrerá a publicação definitiva desta lista. 

N.º NOME PROFISSÃO ENDEREÇO 

01 ABEL INÁCIO GONÇAVES JÚNIOR FUNC. PÚBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
PINDORAMA 

02 ADEILANE MARCIA ALVES RABELO 
ARAÚJO 

FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
PINDORAMA 

03 ADERBAL RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR FUNC. PÚBLICO RUA DO LAVRADOR 

04 AGUINALDO RIBEIRO DE FREITAS MECÂNICO AV. ALBENYR FERRAZ MACHADO 

05 AILSON FONTOURA DANTAS PROFESSOR AV. MANOEL MASCARENHAS, S/N. 

06 ALDEIR AIRES GALVÃO FUNC. PÚBLICO AV. BRASÍLIA, S/N 

07 ALEX CAVALCANTE LIMA FUNC. PÚBLICO RUA MANOEL CAVALCANTE 

08 ALINE FERREIRA DE SOUZA FUNC. PÚBLICA RUA VERMUNDES GONÇALVES 

09 ALINE TAVARES DE SOUSA FUNC. PÚBLICA RUA BOIADEIRO 

10 ANA ROSA RODRIGUES FAUSTINO PROFESSORA AV. JOANA MEDEIROS 

11 ANDRÉIA FERNANDES MORAIS FUNC. PUBLICA AV. DR. FRANCISCO AIRES 

12 ANGLIOTONIA SOUZA AMARAL PROFESSOR AV. JOANA MEDEIROS “ PRÓXIMO A PONTE 
CONCRETO” 

13 ARLENE DOS REIS LIMA PEREIRA PROFESSOR AV. JOANA MEDIROS, S/N 

14 AUDIER SOARES MENDES PROFESSOR CHÁCARA PRÓXIMO AO MATADOURO 

15 AURÉLIO AMARAL GONÇALVES PROFESSOR AV. DR. FRANCISCO AIRES, S/N. J. BRASÍLIA 

16 AVELINO SOARES BARBOSA PROFESSOR AV. JOANA MEDEIROS, SETOR SUL 

17 CARLOS ADRIEL DE CARVALHO 
TAVARES 

FUNC. PÚBLICO SETOR ÁGUA LIMPA 

18 CLAUDIANE NOLETO DE GUIMARÃES  ASSISTENTE SOCIAL RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 

19 CLEDSON CARVALHO DE AGUIAR FUNC. PÚBLICO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO, SETOR 
AEROPORTO 

20 DANIEL A. SILVA COSTA PROFESSOR AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

21 DÊNIA CARVALHO RUFO DE SOUSA ASSISTENTE SOCIAL AV. LIBERALINA MASCARENHAS 

22 DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO FUNCIONÁRIO 
PUBLICO 

AV. BRASÍLIA 

23 DEUZIRENE RIBEIRO ALVES PROFESSORA BAIRRO BOA ESPERANÇA 

24 DEYSON FERREIRA TURÍBIO FUNC. PÚBLICO RUA DA ENCOSTA 

25 DIVINO PEREIRA MATINS AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

RUA EVA RIBEIRO, SETOR ZEZINHO 

26 EDGARD AIRES PIMENTA FISCAL DE 
TRIBUTAÇÃO 

AV. LIBERALINA MASCARENHAS, S/N. 

27 EDSON SOUSA SOARES PROFESSOR RUA 03, CENTRO 

28 ELIANA ANDRADE DA CRUZ PROFESSORA AV. MANOEL MONTEIRO, 352 

29 ELLÉN MARA RODRIGUES AIRES FUNC. PÚBLICA RUA DOS LAVRADORES SETOR AEROPORTO 

30 EVA CARVALHO RODRIGUES AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

SETOR SUL 

31 ESTÉFANO AMARAL RIBEIRO PAULINO ASSISTENTE SOCIAL AV. JOANA MEDEIROS, S/N, CENTRO 

32 EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS FUNC. PÚBLICO RUA 03, CENTRO 

33 FÉLIX PEREIRA AIRES DENTISTA AV. LIBERALINA MASCARENHAS 

34 FLÁVIO MESSIAS FONTOURA AUTÔNOMO AV. BRASÍLIA 

35 GERVÁSIO MASCARENHAS TAVARES AGENTE DE TURISMO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

36 GRASIELA AIRES DA SILVA BARROS FUNC. PÚBLICO AV.  ALBENY FERRAZ MACHADO 

37 HÉRCULES PEREIRA RIBEIRO FUNC. PÚBLICO AV. JOANA MEDEIROS, 238 

38 IGOR MARCARENHAS BARROS EMPRESÁRIO FAZENDA BREJO GRANDE 

39 IRACEMA FRANCISCO CHAGAS 
MARQUES 

PROFESSORA AV. CASTELO BRANCO 

40 IRISMAR RODRIGUES MASCARENHAS AUTÔNOMA AV. JOANA MEDEIROS, S/N. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5296 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022 34 

 

 
 

41 JAIRO MENDES EMPRESÁRIO AV, JOANA MEDEIROS, CENTRO 

42 JANIEL FERREIRA MENDES VIGIA AV. JOANA MEDEIROS 

43 JÂNIO GALVÃO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL PRAÇA MAJOR , S/N, PINDORAMA DO 
TOCANTINS 

44 JARLEY GALVÃO SOUSA PROFESSOR RUA GETÚLIO VARGAS 

45 JEAN AFONSO PEREIRA MESSIAS BRIGADISTA RUA BARÃO DO RIO BRANCO 

46 JEOVÁ TURÍBIO AMARAL PROFESSOR BAIRRO BOA ESPERANÇA 

47 JEMINA GESTRUDES BARREIRA 
CAVALVANTE GARCIA 

SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 

48 JOÃO BATISTA FAUSTINO PEREIRA AGENTE DE SAÚDE AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

49 JOÃO FERNANDES LINO FILHO SECRETÁRIO AV. BRASÍLIA 

50 JOANA TAVARES GOMES NETA AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

SETOR SUL 

51 JORDANA DO COUTO FERREIRA FUNC. PÚBLICA AV. MANOEL MONTEIRO 

52 JOSANE MARIA MENDES SABINO TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM 

SECRETARIA DE SAÚDE DE PINDORAMA 

53 JOSÉ AIRES AMARAL FILHO FUNC. PÚBLICO RUA 05, S/N. 

54 JOSÉ ALVES DE CARVALHO PROFESSOR RUA PIAUÍ, S/N. 

55 JOSE CARLOS DE SENA SOARES FUNC. PÚBLICO AV. LIBERALINA MASCARENHAS, S/N. 

56 JOSEILDA FAUSTINO SOARES FUNC. PÚBLICA SETOR ZEZINHO 

57 JURACI GONÇALVES GAMA AGENTE DE SAÚDE RUA BARÃO DO RIO BRANCO 

58 JURIMAR MASCARENHA REIS FUNC. PÚBLICO SETOR SUL 

59 JUSSARA CARVALHO MARTINS AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

RUA MANOEL MESSIAS, ANTIGA RUA 06 

60 KEDSON MACHADO ALVES COMERCIANTE RUA 06, CENTRO 

61 LEANDRO MATERA FERRAZ COMERCIANTE JOANA MEDEIROS 

62 LEANDRO MOREIRA DA SILVA AUTÔNOMO SETOR SUL, S/N 

63 LÉIA SOARES TAVARES FUNCIONÁRIA 
PÚBLICA 

AV. VERMUNDES GONÇALVES 

64 LEOVANDRO RODRIGUES DE SOUSA FUNC. PÚBLICO AV. ALBENYR FERRAZ MACHADO 

65 LUCIAN RUFO BARBOSA PROFESSOR RUA TIRADENTES 

66 MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO 

AV. DR. FRANCISO AIRES 

67 MARIA ALICE FERNADES DE SOUSA FUNC. PÚBLICA AV. BOA VISTA 

68 MARIA DE JESUS SOARES PEREIRA PROFESSORA AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

69 MARIA LUIZA SOARES PEREIRA PROFESSORA AV. JOANA MEDEIROS, SETOR SUL 

70 MARINALVA LUZ ARAÚJO FUNC. PÚBLICA AV. MANOEL MONTEIRO, S/N. 

71 MÁRCIO NUNES RUFO ENFERMEIRO AV. MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 

72 MAURO CELSON FONTOURA FUNC. PÚBLICO RUA TIRADENTES 

73 MAYCON SMANIOTTO COMERCIANTE AV.JOANA MEDEIROS, ( CATARINENSE 
MATEIRAIS DE CONTRUÇÃO) 

74 MAYLY DE CÁSSIA RUFO SOBRINHA ASSISTENTE SOCIAL AV. LIBERALINA MASCARENHAS 

75 MAYNERSON FAGUNDES ALVES DE 
SOUSA 

FARMACÊUTICO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO. 

76 MORRYS MARDEM SOARES DE BRITO AUTÔNOMO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

77 NALVA PEREIRA RÊGO FUNC. PÚBLICA RUA GETÚLIO VARGAS S/Nº 

78 NEURA TAVARES FACUNDES PROFESSORA RUA JOANA MEDEIROS, S/N 

79 ORLEY MASCARENHAS CAVALCATE FUNC. PÚBLICO AV. MANOEL CAVALCANTE, S/N 

80 OSMARINA RODRIGUES PEREIRA FUNC. PÚBLICA SETOR SUL 

81 PAULO RICARDO RAMOS NERES CABELEIREIRO AV. MARANHÃO, BAIRRO BOA ESPERANÇA 

82 PERCIVAL RIBEIRO MARQUES FUNC. PÚBLICO AV. JOANA MEDEIROS, S/N. 

83 PRISCILA  DA SILVA ROCHA SANTOS 
PIMENTA 

DENTISTA RUA 06, SETOR AEROPORTO 

84 RAICÁSSIA MARQUES RIBEIRO FUNC. PÚBLICA AV. LIBERALINA MASCARENHAS 
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85 RICARDO FERNANDES GALVÃO FRENTISTA RUA 14 DE JANEIRO, SETOR SUL 

86 RODRIGO FONTOURA SILVA  ENFERMEIRO RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. 

87 ROSILENE ALBRECHT SMANIOTTO PEDAGOGA AV. JOANA MEDEIROS 

88 RUBENS RIBEIRO DE ARAÚJO NETO ENFERMEIRO AV. FRANCISCO AIRES 

89 RHODOLFO PIERO BERNARDINO 
SOARES MARTINS 

DIRETOR DE 
COMPRAS 

AV. JOANA MEDEIROS, SETOR AEROPORTO 

90 RUBERCI GOMES DE OLIVEIRA COMERCIANTE AV. JOANA MEDEIROS, S/N 

91 SAMARA TAVARES DO SANTOS AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO 

92 SEILA AZEVEDO BORGES AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

RUA 03, QUADRA O, LOTE 02 

93 SÍLIA RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSORA SETOR BOA ESPERANÇA 

94 SOLIMAR MEDEIROS MASCARENHAS FUNC. PÚBLICA AV. JOANA MEDEIROS, S/N. 

95 SÔNIA DELBA GOMES MASCARENHAS FUNC. PÚBLICA AV. BRASÍLIA, S/N, J. BRASÍLIA 

96 THAYLLA GOMES DE CASTRO FUNC. PÚBLICA SETOR SUL 

97 THAYNARA SUELLEN ANDRADE CUNHA ENFERMEIRA AV. MANOEL MONTEIRO , Nº 352- FONE 
984939775 

98 VALQUÍRIA COSTA RAMOS ASSIST. ADM. AV. ALBENY FERRAZ MACHADO 

99 VANUZIA VELOZO DA SILVA AUXILIAR ADM. SETOR SUL, RUA DO COMERCIAL COMETA 

100 VILMAR PEREIRA TURIBIO AG. SANEAMENTO AV. ALBENYR FERRAZ MACHADO 

E conforme determinado pelo §2° do art. 426 do Código de Processo Penal, segue abaixo a transcrição acerca da função do 
jurado:  
Da Função do Jurado: 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 
§ 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. 
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; - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das 
Câmaras Distrital e Municipais; - 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 policia 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. 
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. 
§ 1.º 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. 
§ 2.º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
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. 
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. 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legitima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de l (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica. 
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. 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. 
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. 
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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. 
Redigido por Gabriella Monteiro Valadares Azevedo, matrícula 356520. 
Jorge Amancio de Oliveira 
JUIZ DE DIREITO 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00051024420228272737 - Contra a mulher - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra ANTONIO JEISON DE SOUSA ALMEIDA, brasileiro, união estável, pedreiro, nascido aos 
08/08/1992, na cidade de Barra do Corda/MA, filho de Agamenon Bezerra de Almeida e Maria da Paz Sousa Almeida, RG 
1.181.968 SSP/TO, CPF 048.130.861-01, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação 
pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do 
CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a 
Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Laura 
Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0007041-59.2022.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: ALEXANDRO RIBEIRO FIGUEREDO 
Requerido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS - CNPJ: (25.089.509/0001-83 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede 
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto 
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, 
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 20/10/2022. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado: FABIO GOMES SOBRAL, brasileiro, nascido aos 20/02/1987, filho de Aldenir Gomes Sobral, nos autos de Medidas 
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal n° 0001101-07.2022.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa. O prazo 
para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, nascido aos 26/08/1988, filho de Antonia Dagmar Pereira de Sousa, nos autos de 
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal n° 0005200-88.2020.8.27.2740, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ALVES, brasileiro, nascido aos 29/11/1980, filho de Maria Dias dos Santos, nos autos de 
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal n° 0002917-24.2022.8.27.2740, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado 
(os): WEMERSON FERNANDES DA SILVA, vulgo Nena, brasileiro, nascido aos 05/08/1987, filho de João Neide Pereira da Silva 
e dee Maria Dalva Fernandes da SIlva; e ALFREDO SOARES DE SOUSA,brasileiro, nascido aos 09/07/1981, filho de Alfredo 
Silva de Sousa e de Maria Raquel de Sousa nos autos de Ação Penal n° 5000428-46.2010.8.27.2740, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código 
de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
GEDEIÃO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA, vulgo ‘Pita’, CPF 007.938.813-23, brasileiro, nascido em 09/11/1982, filho de Antonio 
Alves de Oliveira e Dinalmir Rocha da Silva Oliveira, nos autos de Ação Penal n° 0003094-22.2021.8.27.2740, por estar (em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código 
de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
TIAGO MENDES DE JESUS,  brasileiro, solteiro, nascido aos 13/02/1998, natural de Santa Terezinha/MT, filho de Maria Mendes 
da Silva e de Noé Eurípedes de Jesus, nos autos de Ação Penal n° 0003635-55.2021.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto 
ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para conhecimento da denúncia ofertada e 
dizere dizer, no prazo de 10 (dez) dias, se aceita ou não a proposta de suspensão condicional do processo. O prazo para a 
defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o 
prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão 
certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
JOÃO FERNANDO SILVA, brasileiro, nascido aos 11/11/1974, natural de Pinheiro/MA, filho de Maria Benedita Silva, nos autos 
de Ação Penal n° 0004254-87.2018.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, para conhecimento da denúncia ofertada e dizere dizer, no prazo de 10 (dez) dias, se 
aceita ou não a proposta de suspensão condicional do processo. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento 
pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, 
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não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
JUNIOR MENDES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido aos 27/09/1977, natural de Itaituba/PA, filho de Maria 
Isabel Mendes dos Santos, nos autos de Ação Penal n° 0004759-78.2018.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. 
Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído 
defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado: RANIERE QUEIROZ DE SOUZA, brasileiro, solteiro, técnico em informática, nascido aos 18/06/1990, natural de 
Porangatu/GO, filho de Ordalina Gomes de Souza e de Hima Pinheiro de Queiroz, nos autos de Ação Penal n° 0003911-
91.2018.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar e dizer, no prazo de 10 (dez) dias, se aceita ou não a proposta de 
suspensão condicional do processo. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do 
defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
GILSON MALAQUIAS DE NORONHA, brasileiro, motorista, nascido aos 27/03/1973, natural de Capoeiras/PE, filho de Justa 
Pureza da Conceição e Deblaudino Malaquias de Noronha, nos autos de Ação Penal n° 0000253-54.2021.8.27.2740, por estar 
(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo 
de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do 
defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado 
(os): RAFAEL CÂNDIDO GONÇALVES, brasileiro, nascido aos 25/12/1985, natural de Jataí/GO, filho de Nair Candida 
Gonçalves, nos autos de Ação Penal n° 0000072-53.2021.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a 
defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o 
prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão 
certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
MAURO ANTÔNIO GOMES DA SILVA, brasileiro, nascido em 02/09/1992, natural de Itupiranga/PA, filho de Maria das Graças 
Gomes Freitas, nos autos de Ação Penal n° 0000756-41.2022.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, 
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O 
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo 
do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos 
serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
RANIERE QUEIROZ DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 18/06/1990, natural de Porangatu/GO, filho de Ordalina Gomes 
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de Souza e Hima Pinheiro de Queiroz, nos autos de Ação Penal n° 0000364-04.2022.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto 
ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. 
Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído 
defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o (s) acusado 
(os): VANDERCY DA SILVA BARROS, brasileiro, nascido aos 19/05/1980, natural de Tocantinópolis/TO, filho de Raimundo de 
Souza Barbosa e de Vandecy da Silva Barros, nos autos de Ação Penal n° 0003229-68.2020.8.27.2740, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código 
de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
WENDERSON BENICE DE SOUZA, vulgo “bochecha”, brasileiro, natural de Tocantinópolis/TO, nascido em 07/10/1997, filho de 
Zilda Benice de Jesus e Silvio do Nascimento Souza, nos autos de Ação Penal n° 0003399-06.2021.8.27.2740, por estar (em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem 
constituído defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código 
de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: 
GUILHERME DIAS RODRIGUES, brasileiro, natural de Tocantinópolis/TO, filho de Francinete Dias da Silva e de Claudio Dias 
Rodrigues, nos autos de Ação Penal n° 0003348-92.2021.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a 
defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o 
prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído defensor, os autos serão 
certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o  acusado: 
EVANILDO DE NONATO DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, união estável, agricultor, filho de Maria Edivane de Oliveira e de 
Francisco José dos Santos, nos autos de Ação Penal n° 0001999-20.2022.8.27.2740, por estar (em) em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. 
Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado(a), nem constituído 
defensor, os autos serão certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0001618-09.2022.8.27.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 
FERNANDES, vulgo “CHICO”, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/08/1977, natural de Bacabal/MA, filho de José Valdir Fernandes 
e Doralice Silva Fernandes, portador do RG nº 000056646195-1, inscrito no CPF sob o nº 884.075.943-34,.  residente em local 
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incerto e não sabido.Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), 
com escopo de responder a acusacão, por escrito, por meio de advogado (prazo de 10 dias) ou Defensor Público (prazo de 20 
dias), na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado 
defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) 
interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por 
incurso(s) art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, sob as 
diretrizes da Lei n° 8.072/90. até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé 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 Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e vinte dois, 26/10/2022). 

       Ana Martins da Rocha Silva  
          Escrivã - Respondendo 

 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

6ª Vara Civel 
MONITÓRIA Nº 0038141-32.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 
RÉU: SANTOS E GASPARIN LTDA 
RÉU: EVERALDO RODRIGUES DE ARAUJO 
RÉU: GILMAR GOMES SILVA 
EDITAL Nº 6622848 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0038141-2.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por AUTOVIA VEICULOS PECAS 
E SERVICOS LTDA em desfavor de SANTOS E GASPARIN LTDA, EVERALDO RODRIGUES DE ARAUJO e GILMAR GOMES 
SILVA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida SANTOS E GASPARIN LTDA, CNPJ:  08593250000194, 
EVERALDO RODRIGUES DE ARAUJO, CPF: 01546599169 e GILMAR GOMES SILVA, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena 
de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 54. 
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 354060603417 para acesso integral. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
6622848v3 e do código CRC 581dadfc. Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
 

                   ARAGUAÇU 
                  1ª  Vara Cível 

                
       RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL N º 000823-14.2022.8.27.2705/TO   

             REQUERENTE: FRACILDA RAFAEL DE SOUZA VIEIRA  
             REQUERENTE: ELIAS VIEIRA DE ASSUNÇÃO 
             REQUERIDO: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ  
             EDITAL Nº  6549708  
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               EDITAL  ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS  
              Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000823-14.2022.8.27.2705 -chave do  processo         
9         99 1371060722 Ação: ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO DE SEPARAÇÃO DE BENS 
                  PARA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
  
                Requerente: Elias Vieira de Assunção e Francilda Rafael Vieira  

  Prazo: 30 dias  
FINALIDADE: NOS TERMOS DO ART. 737, § 1o do CPC, INTIMAR eventuais interessados, tendo em vista que os autores 
ELIAS VIEIRA DE ASSUNÇÃO, portador da CIRG n. 1.971.275/SSP GO, brasileiro, casado e FRANCILDA RAFAEL DE 
SOUZA VIEIRA, brasileira, do lar, portadora da CIRG n. 3215081-2649829SSP/GO, residentes na Avenida Água Fria - 
Setor Canaã, Araguaçu/TO, ingressaram com Ação de Alteração de casamento para COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  
OS FATOS: Os autores são casados sob o regime de Comunhão de Bens, matrimonio realizado no dia 17 de Abril de 
1998, certidão de casamento junto aos autos, lavrada junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta 
cidade, matrimonio na vigência da lei n. 6.515/77. Ocorre que na época do casamento o casal não tinha conhecimento qual 
era o regime legal, nem tampouco tinha o devido conhecimento de leis sobre a realização do matrimonio, não sendo 
informado pelo titular do cartório qual seria o regime adequado, assim, foi realizado com o regime de separação de Bens e 
sem as formalidade legais de lavratura de Escritura Pública de Pacto Antenupcial para escolha de tal regime, conforme 
consta da certidão expedida pelo Cartório Civil.  
Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1o, inciso III, 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa no 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 6549708v2 e do código CRC bfc961f4.  
Informações adicionais da assinatura:  
 Signatário (a): KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
 Data e Hora: 7/10/2022, às 12:31:47  

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000032920-0 

INTERESSADO   

ASSUNTO   

Decisão Nº 6360, de 26 de outubro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor 
Patric Silva Guimarães para ministrar o curso Workshop Orientações Gerais sobre o Sistema PJeCor – Turma III, para 
magistrados (as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, nos dias 7 e 8 de 
novembro de 2022. 
Considerando os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4647948) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4644291), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4650679), visando à 
contratação do instrutor Patric Silva Guimarães para ministrar o curso em referência, pelo valor total de R$ 2.640,00 (dois mil 
seiscentos e quarenta reais), conforme proposta sob o evento 4616353. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4644962); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000033084-5 

INTERESSADO   

ASSUNTO   

Decisão Nº 6361, de 26 de outubro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora 
Mestre Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto, para ministrar o Curso Elaboração de Documentos Oficiais, para 
servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no período de 10 a 28 de novembro de 
2022. 
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Considerando os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4648640) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4644607), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4651178), visando à 
contratação da instrutora Mestre Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto para ministrar o curso em referência, pelo valor 
total de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), conforme proposta sob o evento 4619481. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4645166); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000032881-6 

INTERESSADO   

ASSUNTO   

Decisão Nº 6364, de 26 de outubro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do professor 
Mestre Adriano Alves da Silva para ministrar o curso Produção e Gravação de Vídeo aulas, a ser realizado na modalidade 
EAD, no período de 9 a 21 de novembro de 2022. 
Considerando os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4648449) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4644827), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento ), visando à contratação 
do professor Mestre Adriano Alves da Silva para ministrar o curso em referência, pelo valor total de R$ 8.750,00 (oito mil 
setecentos e cinquenta reais), conforme proposta sob o evento 4617151. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4645141); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000032701-1 

INTERESSADO   

ASSUNTO   

Decisão Nº 6365, de 26 de outubro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa 
Working Associação de Integração Profissional para ministrar o Curso Audiência de Depoimento Especial - Módulo I, para 
servidores(as) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 8 a 17 de 
novembro de 2022. 
Considerando os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4648317) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4644534), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4651771), visando à 
contratação da empresa Working Associação de Integração Profissional para ministrar o curso em referência, pelo valor total 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Proposta sob o evento 4611943. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4645105??); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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PROCESSO 22.0.000030100-4 

INTERESSADO   

ASSUNTO   

Decisão Nº 6367, de 26 de outubro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa 
RAPOSO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA para ministrar o curso Empreendedorismo, inovação e 
gestão de projetos ágeis em Comunicação Corporativa, para servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense e 
servidores e servidoras de órgãos parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade presencial, no período de 4 a 11 de 
novembro de 2022. 
Considerando os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4648050) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4644235), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4651852), visando à 
contratação da empresa RAPOSO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA para ministrar o curso em 
referência, pelo valor total de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), conforme Proposta sob o evento 4601548. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4645034?????); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3370/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128511 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Osmarina Alves de Brito, Matrícula 990183, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Palmas-TO, no 
período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000330-
76.2019.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3371/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128501 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leidivan Pascoal Virgilio, Matrícula 365904, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 31/10/2022 a 31/10/2022, com a finalidade de realizar o monitoramento referente ao Programa Tempo de 
Despertar, para verificar os impactos do grupo na vida dos participantes e seus familiares, conforme processo 023106-
56.2022.8.27.272.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3372/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128485 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Noemia Cardoso Nascimento Santos, PEDAGOGIA, Matrícula 990315, o 
valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Novo 
Alegre-TO para Combinado-TO, no período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 00023176120208272711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3373/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128483 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Patricia Fernandes de Carvalho Cabral, Matrícula 990474, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do 
Tocantins-TO para Barrolandia-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0001941-06.2015.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3374/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 

disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128481 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990530, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 50000871320208272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3375/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128478 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cassilda Figueira da Silva, Matrícula 990171, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de 00090170420228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3376/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128477 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sara Morais da Silva, Matrícula 990231, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinada no 
processo: 00258286920218272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3377/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128496 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leidivan Pascoal Virgilio, Matrícula 365904, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no 
período de 28/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de realizar o monitoramento referente ao Programa Tempo de Despertar, 
para verificar os impactos do grupo na vida dos participantes e seus familiares, conforme processo 0019196-21.2022.8.27.272.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3378/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128493 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jackelaynne Coelho Eufrázio, Matrícula 365903, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Natividade-TO, no período de 28/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de realizar o monitoramento referente ao Programa 
Tempo de Despertar, para verificar os impactos do grupo na vida dos participantes e seus familiares, conforme processo 
0019196-21.2022.8.27.272.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3379/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128488 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jackelaynne Coelho Eufrázio, Matrícula 365903, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 31/10/2022 a 31/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no 
processo 0023106-56.2022.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3380/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128507 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kellen Cristiny Araujo Menezes, Matrícula 365486, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 28/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00002825220218272725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3381/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128469 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karem Coleta de Almeida Vieira, PSICOLOGIA, Matrícula 990200, o valor 

de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do 
Tocantins-TO para Miranorte-TO, no período de 22/10/2022 a 22/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 5000088-95.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3382/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128471 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wagna Damacena Santos, Matrícula 361673, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 25/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 50000230320208272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3383/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 

disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128467 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elaine Gomes Limas Brito, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990007, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000066-37.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3384/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 

disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128466 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriana Corrêa Martins, Matrícula 365816, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para Miranorte-TO, no período de 
22/10/2022 a 22/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000088-95.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3385/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128464 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelle Fernandes de Oliveira, Matrícula 365898, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Dois Irmaos do Tocantins-TO, no período de 22/10/2022 a 22/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 5000052-53.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5296 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022 47 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3386/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128462 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karem Coleta de Almeida Vieira, PSICOLOGIA, Matrícula 990200, o valor 
de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do 
Tocantins-TO para Lajeado-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0006746-17.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3387/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128461 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, PSICOLOGIA, Matrícula 357949, o valor de 
R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do 
Tocantins-TO para Miranorte-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00017692320228272725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3388/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128453 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Katiana Gomes, Matrícula 365897, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Miranorte-TO, no período de 25/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
5000094-05.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3389/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128449 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Rosa da Silva Miranda, Matrícula 990224, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Lajeado-TO, no período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0006746-17.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3390/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128444 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Eulina dos Reis Santos, Matrícula 363514, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pindorama do Tocantins-TO 
para Natividade-TO, no período de 31/10/2022 a 31/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00003150920218272736.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3391/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128431 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Batista Ferreira, Matrícula 990277, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Itapora 
do Tocantins-TO, no período de 31/10/2022 a 31/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
000704-36.2022.8.27.2743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3392/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128423 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Ribeiro Carvalho, Matrícula 990060, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, 
no período de 29/10/2022 a 29/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00009456120228272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3393/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 

disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128401 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Sao Felix do 
Tocantins-TO, no período de 28/10/2022 a 29/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00010191220228272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3394/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128503 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Keila Tavares Silva, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 357386, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 02/10/2022 a 02/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00012205620228272743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3395/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128505 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jardele Araújo de Almeida, Matrícula 357251, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO 
para Itapora do Tocantins-TO, no período de 01/11/2022 a 02/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000641-35.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3396/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128486 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, PSICOLOGIA, Matrícula 356701, o valor 
de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO 
para Barrolandia-TO, no período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 50000871320208272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3397/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128470 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatyla Rayane Barbosa de Souza, PSICOLOGIA, Matrícula 356647, o valor 
de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do 
Tocantins-TO para Barrolandia-TO, no período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 5000059-45.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3398/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128468 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5000070-74.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3399/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128472 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Nunes Guida, Matrícula 355693, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 29/10/2022 a 29/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00012998620228272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3400/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128525 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Thiago Rodrigues de Melo, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
354812, o valor de R$ 727,05, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o 
valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Tocantinopolis-TO, no período de 20/10/2022 a 22/10/2022, com a finalidade de participar da sessão do Tribunal Popular do Júri 
perante a Comarca de Tocantinópolis/TO.  

Art. 2º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352443, o valor de R$ 1.223,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 266,77, por 
seu deslocamento de Araguaina-TO para Tocantinopolis-TO, no período de 20/10/2022 a 22/10/2022, com a finalidade de 
participar da sessão do Tribunal Popular do Júri perante a Comarca de Tocantinópolis/TO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3401/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128518 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Deusamar Alves Bezerra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
129843, o valor de R$ 1.186,37, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 689,30, por seu 
deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de tomar posse 
como Juiz Titular no 1º Gabinete da 1ª Turma Recursal para o biênio 2022/2024, conforme SEI nº 22.0.000002780-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3402/2022, de 26 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/128473 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 
24/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de visando transportar equipe de colaboradores dos serviços de manutenção predial, 
às comarca de Taguatinga e Dianópolis, entre os dias 24 a 28/10/2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 – 1ª Republicação 

PROCESSO Nº 22.0.000006990-0 
ATA DA 1ª SESSÃO 

Aos 26 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (26/10/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022,  de 08  de março 
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à sessão inaugural da 1ª 
Republicação da Concorrência nº 005/2022 – Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de 
serviços de Construção de Ampliação do edifício sede do Tribunal de Justiça - TO, em regime de empreitada por preço 
global, conforme previsto no Edital correspondente. Foi dada ampla publicidade do certame através de publicação do Aviso de 
Licitação no Diário da Justiça, sítio deste Tribunal e em jornal de grande circulação no Município e Estado (eventos 4587736, 
4587953, 4587954 e 4587959). Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação às 14:15h, oportunidade 
que foi recolhido os documentos de credenciamento e envelopes 1 e 2 das seguintes empresas: 1 – COCENO CONSTRUTORA 
CENTRO NORTE LTDA, CNPJ Nº. 38.146.510/0001-44, empresa de grande porte, representada neste ato por Luiza de 
Oliveira Carvalho Varajão, portadora do RG nº. 681.085 SSP-TO e CPF nº. 024.847.161-92, Telefone (63) 3225.3198 / 9 
8113.2790 e e-mail: planejamento@coceno.com.br; 2 – CONSÓRCIO HIKARI, composta pelas partes HIKARI CONSTRUÇÕES, 
CNPJ n.º 14.193.573/0001-93, R S COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 
08.801.544/0001-64, KONTACTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EM ELETRICIDADE LTDA, CNPJ n.º 10.641.750/0001-04 
e ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.º 29.232.291/0001-25, consórcio de grande porte, liderado pela 
participante HIKARI CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 14.193.573/0001-93, representada neste ato por Diacy Galvão Cavalcante 
Lopes Filho, portador RG nº. 1.146.500 SSP/TO e CPF nº. 045.441.881-80, Telefone (63) 3026.5557/ 9 9296.7315, e-mail: 
hikariconstrucoes@gmal.com; e 3 - CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC, composta pelas partes RODES ENGENHARIA E 
TRANSPORTE EIRELI, CNPJ n.º 07.454.750/0001-82 e INDUSTEC – INDÚSTRIAE COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 
CONCRETO E TECNOLOGIA EM AR CONDICIONADO EIRELI, CNPJ n.º 03.742.080/0001-49, consórcio de grande porte, 
liderado pela participante RODES ENGENHARIA E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ n.º 07.454.750/0001-82, representada neste 
ato por Marcelo Augusto de Oliveira, portador do RG n.º 1.686.812 SSP-TO e CPF nº. 825.610.601-87, Telefone (63) 9 
9961.1928 / 3225.4310, e-mail: marcelo.rodes@uol.com.br. Finalizado o credenciamento das licitantes, passou-se então à 
abertura do envelope nº 01 - documentos de habilitação. Após, foram franqueados os documentos para conferência, os quais 
foram rubricados pelos presentes. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a presente 
sessão para análise dos documentos de habilitação (envelope nº 01), oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 
31/10/2022 às 15:00 horas (horário local), no mesmo local desta sessão, ficando os presentes desde já notificado para 
comparecerem. Os envelopes nº 2 foram acondicionados e permanecem em poder desta Comissão de Licitação. Ficando 
consignado que doravante todas as comunicações referentes a esta licitação será realizada através dos e-mails registrados 
nesta Ata, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas licitantes presentes. Informo também que 
todas as Atas serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 15:50h e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Joana D'arc Batista Silva  
Membro Titular 

Licitantes: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 

Luiza de Oliveira Carvalho Varajão 
CONSÓRCIO HIKARI 

Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho 
CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC 

Marcelo Augusto de Oliveira 
 
 
 

 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5296 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022 52 

 

 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 78/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2021 
PROCESSO 21.0.000031339-1 
CONTRATO Nº 464/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Voar Turismo EIRELI - EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a 
cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com disponibilização de sistema informatizado de 
gestão de viagens corporativas (selfbooking), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.33 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022 
 

Extratos 
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 41/2022: 
PROCESSO: 22.0.000035303-9 
OBJETO: Adesão pelo delegatário Newman Pereira Moura, brasileiro, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Taipas do Tocantins, para 
a prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº 
21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência. 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo 
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 457/2022 
PROCESSO 22.0.000034344-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kássia Mariana Melo Xavier Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 453/2022 
PROCESSO 22.0.000034724-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marlene Severo Leite 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
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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: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 448/2022 
PROCESSO 22.0.000033851-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Isabel Christina Santos de Sousa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 351/2022 
PROCESSO 22.0.000024202-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rogéria da Silva Oliveira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérpretes 
ou Tradutor de Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins.. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 459/2022 
PROCESSO 22.0.000035496-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gislaine Máximo Morais Fernandes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Fátima. 
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: 26 de outubro de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1559/2022, de 25 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 MARIA MADALENA NUNES PINHEIRO, matrícula nº 178238, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 17/10 a 15/11/2022, a partir de 17/10/2022 até 15/11/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1560/2022, de 25 de outubro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 HELLEN CRISTINI DA SILVA LEME, matrícula nº 287624, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 25/10 a 23/11/2022, a partir de 25/10/2022 até 23/11/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 06/09 a 05/10/2028, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 227, de 2022 – SEI Nº 22.0.000027115-6 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, REFIFICA o Edital nº 194, de 2022, 
publicado no Diário da Justiça nº 5.263, do dia 2 setembro, de 2022, pp. 156-160 e 168 do curso APLICAÇÃO PRÁTICA DOS 
PRECEDENTES JUDICIAIS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, a se realizar no período de 9 a 11 de novembro de 2022, 
ampliando o quantitativo do número de vagas, conforme segue: 

 2. VAGAS 

 2.1 Quantidade de Vagas: 50 
  
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Quantidade 

Magistrados ou magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 20 

Assessores ou assessoras Jurídicos(as) de magistrados ou magistradas. 15 

Servidores ou servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 15 

TOTAL DE VAGAS 50 

 2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe subsequente até que 
sejam totalmente preenchidas. 
 
 2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de inscrição. 

  
Palmas-TO, 25 de outubro de 2022. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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