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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
PRAZO: 15 DIAS 

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AÇÃO PENAL nº 0000980-98.2019.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusados: ROGERIO JUNIOR RIBEIRO LIMA e CLEITON SANTOS OLIVEIRA 
FINALIDADE: INTIMAR o acusado CLEITON SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Nova 
Rosalândia/TO, nascido aos 22/11/1990, filho de Maria de Jesus Pinto dos Santos e Sérvulo Rodrigues de Oliveira, portador do 
CPF n.º 050.459.641-19, residente em local incerto e não sabido,  para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o recolhimento da 
pena de multa, ou nomear bens a penhora, no valor de R$906,01 (novecentos e seis reais e um centavo) através do 
link http://www.sefaz2.to.gov.br/dare/servlet/hnetccwkda Inserir CPF do condenado, clique em Consultar. Nome Documento: 
Outros a Especificar Código Receita: 666 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais OBS: Incluir o número do processo no 
campo Observação (Receita do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPES/TO - SEI nº 20.0.000014785-1) - Código de receita 
1910811 - Multas Decorrentes de Sentenças Judicias (analítica); - Fonte 240; - Código de Unidade Gestora (UG): 1892 - Fundo 
Penitenciário Estadual - FUNPES; - Código da DARE: 666. Fica advertido de que, até o término do prazo estabelecido acima, 
poderá requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, na forma do artigo 50, "caput", do 
Código Penal e 169,"caput", da Lei 7.210/84. Decorrido o referido prazo sem a comprovação da quitação da multa ou pedido de 
parcelamento, será expedido mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, nos moldes da lei 
civil vigente (Lei n 7.2010/84, art. 164, §§ 1º e 2º). LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 15 de dezembro de 2022. FABIANO 
GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. Eu, Maria Aparecida Lopes Santos, que digitei e lavrei o presente. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 121/2023 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 24 de janeiro de 2023 
O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito da Comarca de 2ª Instância de Alvorada, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de fevereiro 
de 2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, inc. I, alínea “c” e inc. II, alínea "e"; art. 107, parágrafo único, todos da Lei Complementar 
nº 10, de 11 de janeiro de 1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. DETERMINAR a realização da Correição Geral Ordinária na Comarca Alvorada/TO, bem como nas Serventias 
Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, referente ao ano de 2023, a se realizar entre os dias 27/03/2023 à 
28/03/2023, das 09 horas às 18 horas. 
Art. 2º. DESIGNAR o dia 27 de março de 2023, às 9:00 horas, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correicionais desta 
Comarca de Alvorada/TO, relativa ao ano 2023, e encerramento para o dia 28 de março de 2023. 
§ 1º. CONVOCAR para o ato de abertura todos os Servidores e Serventuários de Cartórios Judiciais, bem como os Servidores 
Cedidos e à disposição da Comarca, bem como Oficiais e Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais. 
§ 2º. CONVOCAR os Cartórios Extrajudiciais, bem como aqueles que se encontrem respondendo ou substituindo os titulares, os 
quais deverão diligenciar no sentido de apresentar, para visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação, 
devendo permanecer à disposição durante todo o período da correição. 
§ 3º. CONVIDAR os Advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, Autoridades 
Municipais, para participarem da solenidade de instauração da correição e, durante os trabalhos, apresentarem suas queixas, 
reclamações e sugestões. 
Art. 3º. SUSPENDER o curso dos prazos processuais e o expediente forense externo durante todo o período da correição. 
Parágrafo único. Os processos com réus presos, adolescentes internados e as medidas consideradas urgentes, inclusive as 
audiências já designadas, caso este juízo entenda necessária sua realização, deverá ter andamento normal. 
Art. 4º. DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as 
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019. 
Art. 5º DESIGNAR o servidor FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA, Secretário do Juízo, para atuar como Secretário da Correição, e 
o servidor LUIS EDUARDO COSTA LIMA, Servidor Cedido, para substituí-lo quando necessário. 
Parágrafo único. A comissão mencionada no caput deste artigo será composta pelos servidores Fábio Adriane de Oliveira, 
Secretário do Juízo e Luis Eduardo Costa Lima, Técnica Servidor Cedido, sob a presidência do Juiz de Direito Diretor do Foro, 
Dr. Fabiano Gonçalves Marques. 
Art. 6º. DETERMINAR o Secretário, ora nomeado, que tome as seguintes providências: 
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a) Encaminhar cópia desta Portaria para publicação no Diário da Justiça e divulgação nos meios de comunicação disponíveis 
nesta Comarca, com a nota de que qualquer pessoa do povo poderá apresentar sugestões e reclamações contra os serviços da 
Justiça. 
b) Comunicar a realização do ato ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça desta Comarca, ao Excelentíssimo Senhor 
Defensor Público, Comandante da Polícia Militar, Delegado da Polícia Civil, aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais 
das cidades de Alvorada e Talismã, os Presidentes das Câmaras Municipais dos respectivos municípios, ao Procurador do 
Município, bem como às demais autoridades locais, e aos membros da OAB que aqui atuam. 
c) Comunicar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, bem como a Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, encaminhando-lhes e comunicando-lhes acerca da realização do ato; 
Art. 7º. Solicitar a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins que disponibilize acesso ao sistema SICOR para a 
equipe Correicional. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e vinte três (25/01/2023). 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
Juiz de Direito / Diretor do Foro 
 
Portaria Nº 124/2023 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 24 de janeiro de 2023 
O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito da Comarca de 2ª Instância de Alvorada, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 24 de 15 de setembro de 2022, que estabelece os critérios de designação dos servidores que 
substituem ou respondem interinamente pelos cargos efetivos de Escrivão Judicial, Oficial de Justiça Avaliador e o cargo em 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria, durante seus afastamentos ou impedimentos; 
CONSIDERANDO o contido no Despacho Nº 5303 / 2023 - PRESIDÊNCIA/ASPRE (evento 4819991), inserido no processo SEI 
nº 20.0.000001092-9;  
RESOLVE: 
Art. 1º. REVOGAR com efeitos retroativos a 15 de setembro de 2022, a Portaria nº 001/2020, de 29 de janeiro de 2020 de 
designação do servidor comissionado Fábio Adriane de Oliveira, matrícula funcional nº 357101, Secretário do Juízo, para exercer 
o cargo de Oficial de Justiça Avaliador ad hoc, pelo período em que o Oficial de Justiça Adroes Schleder Schmitz estiver de por 
tratamento de saúde. 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
Juiz de Direito / Diretor do Foro 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0003165-92.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO 
RÉU: BEATRIZ MARQUES CATANIO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 26: "Não homologo o acordo no evento 17 porque apresentado sem a assinatura do credor 
ou de procurador com poderes especiais para transacionar ou firmar compromisso. Além disso, o próprio credor, cerca de 3 
meses depois, pugnou pelo desentranhamento da referida pactuação pelo fato de a executada não ter cumprido os termos ali 
ajustados (evento 24). Intime-se o exequente a juntar nos autos planilha de débito atualizada. Certifique-se o decurso do prazo 
no evento 22. Após, proceda-se conforme a portaria nº 1/2019 quanto aos atos expropriatórios solicitados pelo credor." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0004873-17.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: JOAO GOMES NOLETO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 74: "Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. No evento 48, foi informado o 
bloqueio de valores na conta bancária do executado. Apesar de intimado (evento 64), o executado não apresentou impugnação. 
Portanto, nos termos do artigo 854, § 5º, converto em penhora a quantia bloqueada no evento 48. Solicite-se 
à instituição financeira a transferência do valor à conta bancária vinculada a estes autos. Após, expeça-se em favor do 
exequente alvará de levantamento. Indefiro o pedido de penhora de semoventes (evento 65) porque essa diligência já foi 
autorizada e realizada (eventos 22 e 26). Nesse sentido, o resultado apontado na certidão do Oficial de Justiça é o seguinte: "não 
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foi possível efetuar a penhora/arresto/avaliação ora requeridos, em razão de não ter encontrado os bens (semoventes) dados em 
garantia, assim como nenhuns outros bens passíveis de PENHORA em nome do executado". No mais, intime-se o exequente 
para, no prazo de 30 (trinta) dias promover o andamento do feito. Por fim, proceda-se Portaria nº 001/2019, no que for aplicável à 
espécie." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 0011280-39.2021.8.27.2706/TO 
REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
REQUERIDO: JOSÉ OSMAR BRANDÃO - REVEL 
REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO MURICIZAL - REVEL 
REQUERIDO: ANEIRTON DA COSTA BRANDAO - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 52: "...Ante o exposto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos do Código de Processo 
Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Sem honorários advocatícios nesta fase, uma vez que não houve resistência ao 
pagamento. Eventuais custas e taxa judiciária serão respondidas pela parte requerida. 4 PROVIMENTOS. 4.1 Com o trânsito em 
julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0008072-57.2015.8.27.2706, Chave nº264231378915, proposta 
por  BANCO DO BRASIL S.A, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91, em desfavor dos 
executados, OPG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.538.194/0001-22, OTACIANO PEREIRA GOMES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº 11.39954 SSP-TO, inscrito no CPF/MF sob nº 188.781.561-91, MÁRCIO FRANCISCO ARNALDO, brasileiro, 
solteiro, empresário, portadora da cédula de identidade RG nº 230743 2VIA/SSP – TO, inscrita no CPF/MF sob nº 928.655.771-
04, MARIA FELIZ DA SILVA GOMES, brasileira, casada, pensionista, portadora da cédula de identidade RG nº 2591751 SSP – 
GO, inscrita no CPF/MF sob nº 466.923.201-00,  sendo o presente Edital para INTIMAR os executados, OPG COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAME, OTACIANO PEREIRA GOMES, MÁRCIO FRANCISCO ARNALDO e MARIA 
FELIZ DA SILVA GOMES, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, para se manifestar sobre a penhora 
realizada . Tudo de conformidade com o despacho do evento 218 a seguir transcrito: "Intimem-se os executados, via edital, para, 
no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a penhora realizada no evento 217. Prazo 30 dias.Dê-se vista à Defensoria Pública. 
Prazo 30 dias. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, igualmente manifestar-se.Cumpra-se''. (ASS) 
ALVARO NASCIMENTO CUNHA. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dezembro de 
2022. Eu ALIANY DE SOUSA PEREIRA, Estagiária, que digitei. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO n º 7308790- Prazo: 15 (quinze) dias 
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 0002311-
11.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de COMERCIAL E TRANSPORTADORA ALBUQUERQUE 
e OSMAR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CNPJ/CPF nº 12.784.374/0001-24 e 004.390.981-73, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 66 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...d) Intimem-
se as partes acerca da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado 
na modalidade editalícia. Intime-se. 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 23 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS 
COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 7341166 
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 0006868-
02.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EUGENIO BEZERRA DE FARIAS, CNPJ/CPF nº 
777.753.171-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
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inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, no tocante ao 
pedido de inclusão do débito no SERASA formulado no evento 37, INDEFIRO pelos argumentos acima expostos. Ademais, 
DEFIRO o pedido do evento 37 para, decretar a indisponibilidade dos bens em nome do executado, indisponibilidade essa 
limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Proceda com a 
indisponibilidade de bens imóveis em nome do executado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. 
Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve 
resposta; 2. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 3. Intimem-
se as partes acerca da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado 
na modalidade editalícia. Intime-se. ". 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 janeiro de 2023. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7297798 - 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): BALBINO NETO DA SILVA - CPF n°: 132.034.188-86, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004332-47.2022.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.886,09 
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos), representada pela CDA n° 20220000923, 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 
20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7296450 - 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): PAULO MACHADO PEIXOTO - CPF n°: 149.979.401-00, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0001836-45.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.672,16 
(cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), representadas pelas CDAS n° 20210067269, datada de 
10/11/2021, 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: "(...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 janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7298912- 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): EDINA MARIA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - CPF n°: 433.890.401-10, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006296-
12.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.235,98 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200041197, datada de 18/08/2020, 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: "(...5.2.2- Não localizado 
endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80...)" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7297633 - 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): FRANCINEIDE ANDRADE DE BRITO - CPF n°: 215.625.713-20, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004278-
81.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.878,06 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos), representada pela CDA n° 
20220001312, 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 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 janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7299398- 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): SEBASTIÃO OLIVEIRA LIMA - CPF n°: 142.136.048-96, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006819-87.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.671,15 
(dois mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos), representada pela CDA n° 20220001287, 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 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 janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO n º 7296149- 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): CARLOS LUIZ DE ARAUJO - CPF n°: 072.581.516-72, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000841-66.2021.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
19.319,60 (dezenove mil, trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), representadas pelas CDAS n° 20200040860, 
20200040861, 20200040862 e outras, datada de 13/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
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Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "(...4. Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for 
possível o cumprimento da diligência citatória, E HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a 
CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 
e...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7299049- 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 ALVES PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 040.225.131-87, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006485-
53.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 8.057,23 (oito mil, cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), representadas pelas CDAS n° 20210078106 
e 20210078107, datada de 24/12/2021, 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 20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO n º 7300811- 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): RAIMUNDA DE JESUS BRITO DA SILVA - CPF n°: 480.109.441-49, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029959-
24.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.547,17 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), representada pela CDA n° 
20200038904, datada de 23/07/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS 
VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO n º 7295285- 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): CREUSA AMANCIO DE LIMA - CPF n°: 176.829.402-04, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000683-74.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.329,86 
(oito mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), representadas pelas CDAS n° 20210074291, 20210074292 e 
20210074293, datada de 10/11/2021, 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: "(...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 
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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 janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7299484- 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): ECONCEPT ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ n°: 28.291.812/0001-52, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010087-
52.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.458,04 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20220000703, 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 20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7298014- 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 CARLOS DA CUNHA BORGES - CPF n°: 002.689.251-00, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004889-
34.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 16.804,73 (dezesseis mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos), representadas pelas CDAS n° 
20210076455, 20210076456, 20210076457 e outros, datada de 24/11/2021, 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: "(...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 janeiro de 2023. 
Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO nº 7298378- 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): HERNANDO DAYRELL PIMENTA - CPF n°: 644.656.596-87, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005716-
45.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.386,88 (três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), representadas pelas CDAS n° 
20220000623 e 20220000624, 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 
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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 janeiro de 2023. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  nº 7307046- 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): JOSE CARLOS FERREIRA - CPF n°: 118.746.601-82, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017550-79.2021.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.898,14 
(três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° 20210042100, datada de 13/07/2021, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Não localizado endereço diverso nos sistemas disponíveis 
a este Juízo, e após certificado nos autos, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 
30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de janeiro de 2023. 
Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0023579-48.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): MÔNICA SIQUEIRA DO NASCIMENTO 
SENTENÇA:(...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente, bem como, Intimo a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 
Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alvaro 
Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0017353-27.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): SUPERTRAFO S/A IND. COM. DE TRASNFORMADORES 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Científico o exequente, bem como, Intimo a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito.  
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0009752-04.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): THIALLITA ARAUJO SIMÃO 
Executado (s): ALCIDES FERREIRA LIMA 
Executado (s): IVALDO SOUSA LIMA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO os 
executados Sr.ª  Thiallita e Sr. Ivaldo ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Além disso, deixo de 
condenar o executado Sr. Alcides ao pagamento de depesas processuais finais, ante a não instauração da lide. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 
Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alvaro 
Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0004162-75.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): CLEIRISMAR VIEIRA CABRAL 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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. Alvaro 
Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0003523-57.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA             
Executado (s): GILMAR PEREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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. Alvaro 
Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0003062-22.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA             
Executado (s): SANTA MARTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente, bem como, Intimo a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0027794-33.2022.8.27.2706 
Acusado: J.P.D.S. 
Vítima: M.B.D.S. 
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): J.P.D.S., atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel da família, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já 
autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do 
requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que 
seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, mesmo que 
o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, 
normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais 
supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. -Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
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 fica CITADO (a) o acusado (a): RAIMUNDO 
OLANDA E SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 09/11/1969, filho de Raimundo Olanda e 
Silva e Laurice Marinho e Silva, portador do CPF nº. 298.422.632-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi 
denunciado nas penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. Nos autos de ação 
penal nº 0018070-05.2022.8.27.2706, 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. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para 
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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. 
 
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) FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO, brasileiro, união estável, natural de Uruçuí-PI, nascido aos 18.02.1955, filho de 
Euvina Maria da Conceição, CPF nº 198.998.661-72, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas 
do  artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 
0021698-02.2022.8.27.2706, 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 de  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 Defensor constituído. 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. 
 
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) DEOMAR 
ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 24.02.1990, filho de Wilson Alves de Oliveira e de Vera 
Lúcia Lourenço de Lima Oliveira, portador do CPF nº 036.375.521-75, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi 
denunciado nas penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 147, caput, nos termos do artigo 69, 
caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0023308-
05.2022.8.27.2706, 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 de  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 Defensor constituído. 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
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  o (a) acusado (a) DOMINGOS FILHO 
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 06/02/65, filho de Joaquim da Cruz Pereira e Maria 
Pereira Silva, CPF nº 526.529.471-68, RG nº. 201.157 – SSP/TO, natural de Araguaína/TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, o qual foi denunciado nas penas do   art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006. , nos 
autos de ação penal nº 0005343-14.2022.8.27.2706  , 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 de  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 
Defensor constituído. 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. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 25 de Janeiro 
de 2023. Eu, Elcimar Pereira de Moura Junior ,  Estagiário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0004328-10.2022.8.27.2706 
Acusado: LUIS CARLOS XAVIER DA SILVA 
Vítima:  THAIRLANE ALVES DE OLIVEIRA 
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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): LUIS CARLOS XAVIER DA 
SILVA, brasileiro, zelador, convivente em união estável, natural de Araguaína/TO, nascido aos 13.02.1998, filho de Luzineide 
Xavier dos Santos, CPF nº. 070.272.671-01, 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 
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR LUIS CARLOS XAVIER DA SILVA...a pena em 1 
(um) ano de reclusão..." 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiver, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Cumprimento de Sentença, Processo n° 
00038950820198272707, chave para consulta n° 482022735619, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como 
Exeqüente: GENILSON DOS SANTOS SILVA e Executado(a): ANCELMO FERREIRA DINIZ, brasileiro, união estável, motorista, 
portador do RG n° 936604SSP/TO, e inscrito no CPF sob o n. 025.211.901-01, residente e domiciliado na Rua:Antonio 
Fernandes, nº 790,(referência: próx. ao Açougue do Alan), Bairro: Nova Araguatins, Araguatins -TO, telefone:(63)99967-9109, 
atualmente em local incerto e não sabido, e por este meio INTIMA-SE  o(a) executado(a)  no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
impugnar o valor bloqueado via SISBAJUD (EVENTO 61e 62), cópia anexa. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-
Proc.Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins". E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, 
com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, data e hora do 
sistema eletrônico e-proc. Eu (Sarah Caroline de O. Sousa), Técnica Judiciária que digitei e conferi - Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA 
REIS JUNIOR - Titular na Vara Cível desta Comarca. 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 104/2023 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 20 de janeiro de 2023 
O Excelentíssimo Senhor juiz de direito, titular da Comarca de Filadélfia-TO e diretor do Fórum, LUATOM BEZERRA ADELINO 
DE LIMA, no uso de das atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO a necessidade de se designar Juiz de Paz e suplente “ad hoc” para celebrar casamentos nos Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Filadélfia; 
CONSIDERANDO que o preceito Constitucional sobre a eleição de Juiz de Paz não encontra-se regulamentado; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional; 
CONSIDERANDO a anexação do Cartório de Registro Civil de Babaçulândia ao Cartório de Registro de Imóveis da mesma urbe, 
criando o Único Serviço Notarial e Registral de Babaçulândia. 
RESOLVE 
Art. 1º - DESIGNAR a Senhora ANA CLARA PEREIRA BATISTA, CPF n. 059.239.521-90, para exercer as funções de juíza de 
paz suplente "ad hoc" na celebração de casamentos no Cartório de Registro Civil de Babaçulândia-TO, pelo prazo de 01 (um) 
ano. 
Art. 2º - MANTER a Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS E SILVA, CPF n. 819.829.501-10, na função de juíza de paz 
titular "ad hoc" na celebração de casamentos no Cartório de Registro Civil de Babaçulândia-TO, pelo prazo de 01 (um) ano. 
Art. 3º - Revoga-se a Portaria Nº 1591/2022 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 08 de julho de 2022, publicada em Diário 
Oficial na data de 11 de julho de 2022. 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário de Justiça, com efeitos retroativos à data da solicitação, 
20 de dezembro de 2022, revogando-se as disposições em contrário. 
Art. 5º- Encaminhe-se para a Corregedoria-Geral de Justiça para fins de sua homologação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Luatom Bezerra Adelino de Lima , Juiz de Direito, em 23/01/2023, às 09:32, conforme 
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que o Ministério Público Estadual, 
como Autor, move contra, movido contra  SELMA FRANCISCA DOS SANTOS, brasileiro, união estável, nascido aos 
03/02/1985,  natural de Pilar de Goiás/GO, filha de EVA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS, residente na RUA 
AMAZONAS, 2676, - Formoso do Araguaia, TO (Residencial), estando atualmente em endereço incerto e não sabido. FICA 
INTIMADO PELO PRESENTE, a comparecer perante este Juízo, no Edifício do Fórum, nesta cidade, no dia 16 de Fevereiro 
de 2023, às 13h30min, para a audiência de instrução e julgamento que iniar-se-á com as inquirições das testemunhas arroladas 
pelas partes, prosseguindo-se com qualificação e o interrogatório da acusada e os demais atos. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 25/01/2023. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª Publicação. 
Autos nº 0003140.93.2020.827.2724 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
autuada sob o nº 0003140.93.2020.827.2724, proposta por WERLE FEREIRA DE SOUSA , em face de ELDO PEREIRA DE 
SOUZA. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de e ELDO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, idoso, aposentado, 
portador da cédula de identidade n° 070766912019-0, inscrito no CPF n° 715.527.921-88, residente e domiciliado na Rua 
Tocantins, S/N, Bairro Novo Axixá, Município de Axixá do Tocantins – TO, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a 
seguir transcrita: “DISPOSITIVO 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 18; 2. ACOLHO o pedido inicial e, com fulcro no 
art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o processo com análise de mérito, para: 2.1. DECLARAR a incapacidade parcial 
do requerido ELDO PEREIRA DE SOUZA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
por prazo indeterminado; 2.2. NOMEAR o autor WERLE FERREIRA DE SOUSA como CURADOR DEFINITIVO do 
interditado ELDO PEREIRA DE SOUZA??????. para representar o curatelado na prática de atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, em especial aqueles enumerados nos artigos 1.748 e 1.782, ambos do Código Civil de 2002, 
além de receber benefícios previdenciários e assistenciais, proventos e outras receitas, utilizando os correspondentes ativos para 
o atendimento de suas necessidades. Ressalta-se que a curadora dependerá de prévia provocação e autorização judicial para a 
prática dos atos descritos no artigo 1.748, do Código Civil de 2002, ressalvando o direito do curatelado à prática dos atos da vida 
civil discriminados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. DISPENSO a curadora dever de prestar contas e caução, 
ficando, no entanto, ADVERTIDA que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, 
para prestar contas do exercício da curatela. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.212,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência 
de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 
PROVIDÊNCIAS DA SECRETARIA 1. INTIMAR as partes e o Ministério Público desta decisão; 2. CONTABILIZAR e, quando 
oportuno, CERTIFICAR o trânsito em julgado da sentença; 3. Certificado o trânsito em julgado, em obediência ao art. 755, § 3º, 
do CPC, e art. 9º, III, do CC, INSCREVER esta sentença no Registro Civil e PUBLICAR na rede mundial de computadores, no 
sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá 
por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da 
curadora, a causa da interdição e os limites da curatela; 4. LAVRAR o termo de curatela definitiva; 5. EXPEDIR o mandado para 
registro da averbação e REMETER o Cartório de Registro Civil competente, solicitando informações quanto ao cumprimento no 
prazo de até 30 dias; 6. INTIME-SE a curadora nomeada a comparecer perante o cartório judicial a fim de firmar o termo de 
compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da confirmação do registro da sentença Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede deste Município e Comarca, nos termos do que prevê o artigo 93, parágrafo único, 
da Lei nº 6.015/1973. 7. Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVAR os autos; 8. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7º 
da Portaria TJTO n. 372/2020, fica dispensada a remessa dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em 
vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Publicação automática no 
sistema eletrônico. Todos os expedientes necessários deverão ser expedidos. Itaguatins, TO. Data certificada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código CRC 
bee8b4f8. (Em 20.09.2022). 



ANO XXXV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5343 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023 15 

 

 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 0002823-24.2022.8.27.2725  – MEDIDA PROTETIVA.  
Autor: POLÍCIA CIVIL/TO  
AGRESSOR HOLANGELA RIBEIRO DOS SANTOS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0002823-24.2022.8.27.2725, chave para 
consulta n.º 973310025822, requerido por ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor da agressora HOLANGELA 
RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o presente Edital para INTIMAR a agressora HOLANGELA RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, empregada doméstica, nascido em 13/07/1975, portador do CPF nº 019.253.721-03, filha de Ana Luiza Pereira dos 
Santos, residente na Rua 19, s/nº, em Carolina/MA, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome 
conhecimento da decisão judicial de concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor da vítima Elieth de Moraes, 
proferida no evento 10 dos autos acima mencionados no dia 02/06/2021, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: 
“...Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada pela requerente e, por conseguinte, com fundamento no artigo 22 da 
Lei n.º 11.340/2006, notifique-se através de mandado HOLANGELA RIBEIRO DOS SANTOS, ex-vi do disposto no artigo 22, 
inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006, para que não se aproxime doravante da ofendida, de seus familiares e de  
eventuais testemunhas presenciais ao ocorrido, devendo manter-se, no mínimo, a duzentos metros de distância entre estes e 
para que se abstenha de manter contato com a vítima e seus parentes, através de qualquer meio de comunicação a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da mesma, advertindo-o, destarte, das disposições contidas no artigo 20, “caput”, da 
Lei em questão, que estabelece: “em qualquer fase do Inquérito Policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 
preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação 
da autoridade policial”. As medidas protetivas acima vigorarão pelo prazo decadencial de seis meses (até 16 de junho de 
2023), findo o qual, não havendo ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terão sua eficácia cessada. 
O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar 
criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa 
(§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, será 
preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. Advirta-se a vítima que o cumprimento das 
medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja 
preservação também dos direitos fundamentais do agressor.  Não sendo contestado o pedido presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Oficie-se a Secretaria de Assistência Social e 
o CRAS ou CREAS deste município, para inserir a família no acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Intimem-se vítima, 
a agressora e a Assistência Social do Município para proceder com a devida verificação no local. Ciência ao Ministério Público 
(artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26 da Lei n.º 11.340/06). Ciência, ainda, à autoridade policial. Sirva-se cópia da presente 
decisão como mandado. Cumpra-se. Data e horário certificados pelo sistema. E para que chegue ao conhecimento de todos, e 
que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361, c/c o artigo 370, ambos do Código de Processo Penal, mandou 
o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três 
(25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello 
Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 0002380-73.2022.827.2725  – MEDIDA PROTETIVA.  
Autor: POLÍCIA CIVIL/TO  
AGRESSOR: MANOEL MESSIAS PEREIRA MENDES 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0002380-73.2022.827.2725  , chave para 
consulta n.º 686761714222, requerido por Naíza  Ferreira do Nascimento em desfavor do agressor MANOEL MESSIAS 
PEREIRA MENDES, sendo o presente Edital para INTIMAR o agressor MANOEL MESSIAS PEREIRA MENDES, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da decisão judicial de 
concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor, proferida no evento 11 dos autos acima mencionados no dia 
23/09/2022, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: “...Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada pela 
requerente e, por conseguinte, com fundamento no artigo 22 da Lei n.º 11.340/2006, notifique-se através de mandado MANOEL 
MESSIAS PEREIRA MENDES, ex-vi do disposto no artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006, para que não se 
aproxime doravante da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas presenciais ao ocorrido, devendo manter-se, no 
mínimo, a quinhentos metros de distância entre estes e para que se abstenha de manter contato com a vítima e seus parentes, 
através de qualquer meio de comunicação a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma, advertindo-o, destarte, 
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das disposições contidas no artigo 20, “caput”, da Lei em questão, que estabelece: “em qualquer fase do Inquérito Policial ou 
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. As medidas protetivas acima vigorarão pelo prazo 
decadencial de seis meses (até 23 de março de 2023), findo o qual, não havendo ajuizamento das demandas cíveis ou 
criminais pertinentes, terão sua eficácia cessada. O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a 
ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Não sendo 
contestado o pedido presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, 
CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26 da Lei n.º 11.340/06). 
Ciência, ainda, à autoridade policial. Sirva-se cópia da presente decisão como mandado. Cumpra-se. Miracema, data e horário 
certificados pelo sistema. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do 
artigo 361, c/c o artigo 370, ambos do Código de Processo Penal, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e 
publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, 
aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS: 0000073-15.2023.8.27.2725  – MEDIDA PROTETIVA.  
Autor: POLÍCIA CIVIL/TO  
AGRESSOR: MARCIVAN NERES DE SOUSA  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0000073-15.2023.8.27.2725, chave para 
consulta n.º 800505690823, requerido por Isabel Neres de Sousa em desfavor do agressor MARCIVAN NERES DE SOUSA, 
sendo o presente Edital para INTIMAR o agressor MARCIVAN NERES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 
12.08.1984, natural de Miracema, filho de João Capistrano de Sousa e de Isabel Neres de Sousa, residente à Rua Anaídes 
Coelho Barbosa, 23, Setor Aeroporto, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome 
conhecimento da decisão judicial de concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor da vítima Isabel Neres de 
Sousa, proferida no evento 04 dos autos acima mencionados no dia 14/01/2023, cuja parte conclusiva passo a transcrever a 
seguir: “...Ante o exposto, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a, b e c", IV e V, da Lei 11.340/2006, determino,  pelo 
prazo de 06 (seis) meses: a) Proibição do suposto agressor de se aproximar da ofendida, de sua família e das testemunhas, 
fixando o limite mínimo de 500 metros. (Art. 22, III, “a” da Lei nº 11.340/06), no curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, ainda que em lugar público; b) Proibição do suposto agressor de manter contato com a ofendida e seus 
familiares por qualquer meio de comunicação. (Art. 22, III, “b” da Lei nº 11.340/06); c) Proibição do suposto agressor de 
frequentar a residência da vítima e seu local de serviço. (Art. 22, III, “c” da nº Lei 11.340/06); III.1) Com fundamento no artigo 22, 
§ 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, se necessário, autorizo a requisição 
de  auxilio da força policial, devendo o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça e os policiais agirem com as cautelas necessárias, visando o 
cumprimento da medida de forma pacífica; III.2) No cumprimento do mandado o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela 
diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe que poderá 
ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado ou Defensor(a) Público(a). III.3) Notifique-se o Ministério 
Público, enviando cópia desta decisão,  bem como encaminhe, se necessário, a vítima à Defensoria Pública ( art. 18, II e III art. 
27 da Lei 11.340/06); III.4) Oficie-se à autoridade policial informando-lhe o deferimento, por meio desta decisão, do pedido das 
medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima. III.5) Intime-se a vítima desta decisão, alertando que caso o suposto 
agressor transgredir as determinações desta decisão deverá comunicar imediatamente a autoridade policial para que tome as 
medidas cabíveis. III.7) Notifique-se a parte autora para conhecimento, consignando que poderá procurar a Defensoria Pública 
para acionamentos judiciais no seu interesse (e também o esclarecimento de que poderá comunicar imediatamente eventual 
descumprimento no que lhe aproveitar, notadamente para fins de decretação da prisão preventiva e deverá indicar eventual 
alteração de endereço para comunicações nos termos do CPC, art. 274 — até mesmo da parte requerida e se o caso também, o 
desinteresse na manutenção das medidas proibitivas aplicadas). Consigne-se por fim que não poderá ir de encontro em relação 
à parte acionada, de modo inverso às medidas proibitivas, sob pena de revogação. III.8) ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO 
MANDADO  INTIMAÇÃO. III.9) Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá 
implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. 
III.10) Ainda que em havendo processamento em segredo de justiça, a experiência em casos tais tem recomendado as 
comunicações por meio eletrônico se possível, até mesmo em reforço ao respeito pela privacidade das partes, bem como 
praticidade e eficiência, o que fica deferido para os fins do artigo 16 da Portaria Conjunta TJTO Nº 11, de 09 de abril de 2021. 
Intimem-se. Notifique-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema.  E para que chegue ao conhecimento de todos, 
e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361, c/c o artigo 370, ambos do Código de Processo Penal, 
mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
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Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três (25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dra. 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito Plantonista. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 0000471-93.2022.8.27.2739, chave para consulta n.º 375151192522, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor da ré ANA GLÉSIA RODRIGUES COSTA, pela prática do delito 
previsto nas sanções do artigo 133, § 3º, incisos I e II, Código Penal,  em que figura como vítima I.R.C., sendo o presente Edital 
para CITAR o acusado ANA GLÉSIA RODRIGUES COSTA, brasileira, solteira, do lar, filha de Francisco da Costa e Aldenora 
Rodrigues Reis, natural de Paraíso do Tocantins, RG nº 638.344, 2ª via, SSP/TO, residente na Chácara Nova Esperança, TO 
010, Km 22, Zona Rural, Palmas/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os termos da 
acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ato no qual poderá alegar tudo o 
que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não compareça nem 
constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, 
podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua 
prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante a Vara Criminal do Fórum da 
Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 
e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do defensor 
constituído. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361 do 
CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três (25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. 
Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 0003391-74.2021.8.27.2725, chave para consulta n.º 123863113521, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu MARCONY ALENBERG CRUZ DE LIMA, pela prática do 
delito previsto nas sanções do artigo 171, do Código Penal, em que figura como vítima ADELAIDE EVA DA CONCEIÇÃO., sendo 
o presente Edital para CITAR o acusado MARCONY ALENBERG CRUZ DE LIMA, brasileiro, casado, autônomo, natural de 
Alvorada, nascido em 14/02/1991, filho de Carla de Andrade Lima, residente na rua dos Cravos, Qd 28, Lt 27, Jardim Bela Vista, 
Palmas, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) 
dias, tal como preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar 
documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não compareça nem constitua advogado/defensor para 
patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar 
a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o referido 
acusado ofertar a sua correspondente resposta perante a Vara Criminal do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, 
localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a 
defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que 
fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do 
Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (25.01.2023). Eu, 
Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz 
de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 0003389-07.2021.8.27.2725, chave para consulta n.º 166329813521, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu JOCA BRAGA DA SILVA, pela prática do delito previsto nas 
sanções do artigo 213, §1º c/c artigo 14, inciso II , e artigo 147 todos do Código Penal, artigo 12 da lei 10826/ e artigo 1º inciso V 
da lei 8.072/90, em que figura como vítima Tereza Brupai Xerente Karajá., sendo o presente Edital para CITAR o acusado JOCA 
BRAGA DA SILVA, brasileiro, natural de Miracema do Tocantins, nascido em 07/08/1968, filho de Pedra Braga da Silva, CPF: 
887.776.501- 15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 
(dez) dias, tal como preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não compareça nem constitua advogado/defensor para 
patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar 
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a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o referido 
acusado ofertar a sua correspondente resposta perante a Vara Criminal do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, 
localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a 
defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que 
fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do 
Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (25.01.2023). Eu, 
Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz 
de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 0000842-57.2022.8.27.2725, chave para consulta n.º 870325231122, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu LUCIANO DE CARVALHO, pela prática do delito previsto nas 
sanções do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, em que figura como vítima NEIRISVAN SOUSA GOMES., sendo o presente 
Edital para CITAR o acusado LUCIANO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 26/08/1983, natural de 
Miracema, filho de Maria Raimunda de Carvalho, RG: 674.036 2ª Via SSP-TO, CPF: 008.321.091-18, residente na Avenida São 
José, próximo ao Colégio Rui Brasil, Vila São José, Miranorte, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por 
escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ato no qual 
poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não 
compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, 
decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante a Vara Criminal do 
Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO 
(artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do 
defensor constituído. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do 
artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e vinte e três (25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. 
(Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 0002620-96.2021.8.27.2725, chave para consulta n.º 166818358721, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu FABRÍCIO LEANDRO RUBIO, pela prática do delito previsto 
nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima ELANE CRISTINA DA SILVA FILHO., sendo o 
presente Edital para CITAR o acusado FABRÍCIO LEANDRO RUBIO, brasileiro, solteiro, nascido em 08/06/1981, filho de Maria 
Helena Viegas Rubio, CPF: 220.402.598-48, residente na rua Etelvino Ferraz Teixeira, 352, Jardim América, Jaú-SP e rua Mauro 
Santos Ferreira, 278, Setor Universitário, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os 
termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ato no qual poderá 
alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não 
compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, 
decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante a Vara Criminal do 
Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO 
(artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do 
defensor constituído. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do 
artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e vinte e três (25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. 
(Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal nº 0002523-96.2021.8.27.2725, chave para consulta n.º 735335017221, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu ERICKS LUÃ AIRES CARVALHO, pela prática do delito 
previsto nas sanções do artigo 155, § 4º, I e VI do Código Penal, em que figura como vítima A JUSTIÇA PÚBLICA., sendo o 
presente Edital para CITAR o acusado ERICKS LUÃ AIRES CARVALHO - brasileiro, solteiro, natural de Palmas/TO, nascido em 
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08/05/1995 (23 anos de idade), filho de Raimundo Ângelo de Carvalho e Maria da Paz Aires Parente, RG nº 1.035.387, 2ª via, 
SSP/TO, CPF nº 056.002.151-85, residente na Rua Calixto Marques, nº 2242, Centro, Lajeado/TO atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 55, § 1º, 
da Lei nº 11.343/06, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, 
ficando advertido de que caso não compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas 
consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua 
correspondente resposta perante a Vara Criminal do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Av. 
Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a 
fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que 
ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e 
publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, 
aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (25.01.2023). Eu, Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0022912-90.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: EXATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04643610000164 
RÉU: JHM CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 17804953000105 
FICA A PARTES REQUERIDA (JHM CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 17804953000105) intimada para apresentar as 
contrarrazões aos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 00053454620218272729 - Despejo por Falta de Pagamento 
REQUERENTE: INDUSTRIAS MARRUCI LTDA. - CNPJ: 54368212000155 
REQUERIDO: PALMAS TRATOR COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 03605799000138 
FICA A PARTE REQUERIDA (INDUSTRIAS MARRUCI LTDA. - CNPJ: 54368212000155) intimada para apresentar as 
contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0039987-16.2019.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN - CPF: 80553893149 
RÉU: NELCIVAN COSTA FEITOSA - CPF: 61889083100 
FICA A PARTE REQUERIDA (NELCIVAN COSTA FEITOSA - CPF: 61889083100) intimada para apresentar as contrarrazões, 
prazo de 05 (cinco) dias. 
 

Despachos 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0025305-51.2022.8.27.2729 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum 
AUTOR: SANTA CELESTE RUDEM LAGUNA - CPF: 92882323115 
AUTOR: ERNANDO LAGUNA, - CPF: 00685585034 
RÉU: BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00000000000191 
FICA A PARTE REQUERIDA e seus respectivos patronos intimados do teor do despacho evento 8 proferido nos presentes 
autos, a seguir descrito: Caso os patronos das partes não detenham cadastro junto ao eproc; envie carta e promova a intimação 
por Diário da Justiça aos respectivos patronos e partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias se habilitem no referido sistema, 
sob pena de extinção.  
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 0020014-80.2016.8.27.2729 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. - 
CNPJ: 37395399000167 
REQUERIDO: DIEGO ALCANTARA DE CAMPOS PANIAGO - CPF: 00557500109 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de 0020014-80.2016.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por COOPERATIVA DE 
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., em desfavor de DIEGO ALCANTARA DE CAMPOS PANIAGO, 
e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada DIEGO ALCANTARA DE CAMPOS PANIAGO, CPF: 
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00557500109, atualmente em endereço incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), 
comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, 
II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores, conforme determinado no Decisão do evento 
139. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00175271120148272729 
AUTOR: CICERINA MARQUES PIMENTA - CPF:21402973187 
RÉU: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF:03443434000154 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de nº. 0017527-11.2014.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por CICERINA 
MARQUES PIMENTA, em desfavor de COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, e que por este meio, procede 
a INTIMAÇÃO da parte Executada COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 03443434000154, atualmente 
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 2.886,97 (Dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 
centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente no evento 120 que cumpriu o disposto no artigo 
509, caput do NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, 
§ 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, 
conforme determinado no Despacho do evento 122. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00172222220178272729 
AUTOR: MARIA DAMINHA MACHADO MATOS - CPF:53677021120 
AUTOR: LUIZ CARLOS PEREIRA - CPF:32106130953 
RÉU: EXCEL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ:11576366000120 
RÉU: MARLENE PORTUGAL DE SOUSA - CPF:79918581115 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de 
Palmas tramita o processo de nº. 0017222-22.2017.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por MARIA 
DAMINHA MACHADO MATOS e LUIZ CARLOS PEREIRA, em desfavor de EXCEL CONSTRUTORA LTDA, MARLENE 
PORTUGAL DE SOUSA e MARLENE PORTUGAL DE SOUSA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da 
parte Exequente LUIZ CARLOS PEREIRA CPF: 32106130953 e MARIA DAMINHA MACHADO 
MATOS CPF: 53677021120, para que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular prosseguimento do feito, sob pena de 
extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, conforme determinado no 
Despacho do evento 100.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0036443-25.2016.8.27.2729 
AUTOR: MARIA PAIXÃO FERREIRA SOUZA - CPF: 22731610263 
RÉU: FERNANDO RAMOS RÉSIO - CPF: 58848495168 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de nº. 0036443-25.2016.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por MARIA PAIXÃO 
FERREIRA SOUZA, em desfavor de FERNANDO RAMOS RÉSIO, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da 
parte Exequente MARIA PAIXÃO FERREIRA SOUZA, CPF: 22731610263,  atualmente em endereço incerto e não sabido, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo, 
nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, conforme determinado no Despacho do evento 89.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0046603-02.2022.8.27.2729 
AUTOR: RONAILTON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 79644015134 
AUTOR: MARCILENE RAQUEL VIEIRA MONTEIRO - CPF: 05019654400 
RÉU: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 02427169000158 
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 0046603-02.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por RONAILTON FERNANDES 
DOS SANTOS e MARCILENE RAQUEL VIEIRA MONTEIRO em desfavor de LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES 
IMOBILIARIAS LTDA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos 
e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a 
seguir descrito: Rua nº 10, Quadra 20, Loteamento Santa Helena, Palmas/TO, Lote 08, Número 15, Palmas/TO, Matrícula nº 
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78.941, com área total de 249,59m², sendo 8,05m de frente, com a Rua 10; confrontando com o Lote ao fundo (Lote nº 16) 
possui 8,10m; 29,90 m, do lado direito fazendo limite com lote nº 17; e 29,70 m do lado esquerdo confrontando com o lote 13, 
certidão de matrícula do imóvel nº 78.941, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, , querendo ofereça resposta, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no 
Despacho do evento 04.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0046821-30.2022.8.27.2729  
AUTOR: MARIA LINA DA CONCEICAO - CPF:79474969353 
RÉU: THIAGO SANTOS SANTIAGO - CPF:01123019169 
RÉU: RODRIGO SANTOS SANTIAGO - CPF:92167748191 
RÉU: MARIA NILVA DOS SANTOS SANTIAGO - CPF:30958644187 
RÉU: INACIO DA ROCHA SANTIAGO - CPF:08731969100 
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 0046821-30.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MARIA LINA DA 
CONCEICAO em desfavor de THIAGO SANTOS SANTIAGO, RODRIGO SANTOS SANTIAGO, MARIA NILVA DOS SANTOS 
SANTIAGO e INACIO DA ROCHA SANTIAGO, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS 
INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de 
usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Um lote de terras para construção urbana de número 09, da Quadra 17, situado 
à Rua P-07, do Loteamento Taquaralto, 1ª etapa folha 02, Município de Palmas – TO, com área total de 360,00 m², sendo: 12,00 
metros de frente com a Rua P-07; 12,00 metros de fundo com lote 23; 30,00 metros do lado direito com lote 10; 32,00 metros do 
lado esquerdo com lote 08, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do 
evento 04. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0033817-23.2022.8.27.2729 
AUTOR: JANAINA AIRES RIBEIRO - CPF: 03600662163 
RÉU: RICARDO PIRES DE CASTRO SOBRINHO - CPF: 09378758134 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0033817-23.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por JANAINA AIRES 
RIBEIRO em desfavor de RICARDO PIRES DE CASTRO SOBRINHO, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência 
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem 
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Uma área de terras rural denominada de Chácara 509, 
do Loteamento Gleba Córrego Jaú, 5ª etapa, situado neste município, com área total de 4,6394 ha de cerrado, com os seguintes 
limites e confrontações: Começa no marco 1133, cravado na margem esquerda do Córrego Cajazal, na confrontação dos lotes 
510, 511 e 508; Daí segue confrontando com o lote 508, com azimute e distância de 171°38'22" - 515,00 metros, até o marco 
1130, cravado na margem da estrada vicinal 10; Dal segue margeando a estrada vicinal 10, com azimute e distância de 
261°38'22" - 97,55 metros, até o marco 1131, cravado na confluência da estrada vicinal 10, com a estrada vicinal 8; Dal segue 
margeando a estrada vicinal 8, com/azimute e distância de 351°38'22" - 400,00 metros, até o marco 1132, cravado na 
confrontação do lote, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do 
evento 10.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00321004920178272729 
AUTOR: MAXSWELL TEIXEIRA SILVA - CPF:02729090177 
RÉU: ÉDIO BORGES FREITAS - CPF: 85335886153 
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 0032100-49.2017.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MAXSWELL TEIXEIRA 
SILVA em desfavor de ÉDIO BORGES FREITAS, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS 
INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de 
usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: imóvel situado no endereço Arno 73 QI.22 Lote 19 Palmas Tocantins, 
consistente em uma casa de morada coberta de telhas e quintal com a área de 300 m'. confrontando com lotes 20 - 21 e 
17, conforme se constata da inclusa Certidão do Registro n° R01-84.174, Livro 02 Registro Geral expedida pelo Cartóno de 
Registro de Imóveis da Comarca de Palmas TO, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, 
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado 
no Despacho do evento 110.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora 
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00013693120218272729 
AUTOR: JOSE RIBEIRO DE LIMA - CPF:26388677134 
RÉU: MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE - CPF:01166718158 
RÉU: SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO - CPF: 42248515120 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0001369-31.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por JOSE RIBEIRO DE LIMA em 
desfavor de MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE e SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO, e que por este meio, 
procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento 
da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: CHÁCARA LIMEIRA, Lote 
25 parte de um lote maior, Lote 4-C do Loteamento Serra do Lajeado 5ª Etapa Rodovia BR 010, Palmas – TO, registrada na 
Matrícula nº. M-145.539 CRI de Palmas /TO, A área ocupada soma um total de 25,4286ha ( vinte e cinco hectares e quarenta e 
dois ares ares e oitenta e seis centiares), bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no 
Despacho do evento 60.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00368120920228272729 
AUTOR: CLEODIMAR FERREIRA DE BARROS - CPF:60851171249 
RÉU: JOSÉ FERREIRA GOMES - CPF:21310645191 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0036812-09.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por CLEODIMAR FERREIRA DE 
BARROS em desfavor de JOSÉ FERREIRA GOMES, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência 
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem 
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: imóvel urbano residencial com área de 450 metros 
quadrados, localizado no loteamento Aureny III, Lote nº 16, quadra 191, de matrícula nº 24.149, bem como, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00368883320228272729 
AUTOR: ARISTEIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 33053839172 
RÉU: AGRO-INDUSTRIA GUADALAJARA LTDA - CNPJ: 05009382000138 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0036888-33.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por ARISTEIA DA SILVA 
PEREIRA em desfavor de AGRO-INDUSTRIA GUADALAJARA LTDA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência 
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem 
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Lote 04, Quadra 70, Rua 12 A, Loteamento Jardim 
Aureny II, com área total de 300,00 m², sendo: 10,00 metros de frente com Rua 12 A; 10,00 metros de fundo com Lote 07; 30,00 
metros do lado direito com Lote 05; 30,00 metros do lado esquerdo com Lote 03, Município de Palmas–TO, bem como, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04.SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00337428120228272729 
AUTOR: ANTONIO ALVES PEREIRA - CPF:26088010134 
RÉU: JOÃO SULIDADE DE JESUS - CPF:26430134172 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0033742-81.2022.8.27.2729, Classe: Demarcação / Divisão, proposta por ANTONIO ALVES 
PEREIRA em desfavor de JOÃO SULIDADE DE JESUS, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência 
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem 
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: lote 26 e 26-A, do Loteamento São Silvestre 2ª Etapa, 
com área total de 5.00,00ha (cinco mil hectares) de cultura de 2ª Classe, 91.83.29ha do cerrado de 2ª Classe, totalizando a área 
de 96.83.29ha, (noventa e seis hectares e oitenta e três ares e vinte e nove centiares), situado neste município, registrado no 
CRI sob a matrícula nº 154.398, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no 
Despacho do evento 10.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00388274820228272729 
AUTOR: VALDIVINO DELFINO DE BRITO - CPF:47665130100 
AUTOR: CELINA NETA ARAÚJO GAMA - CPF:01624545114 
RÉU: THAIS AYLA APARECIDA PEDRO DA SILVA - CPF:00895899124 
RÉU: UILTON ALVES GOES - CPF:69341729149 
RÉU: RICARDO GABRIEL DE ANDRADE - CPF:28661926807 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0038827-48.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por VALDIVINO DELFINO DE 
BRITO e CELINA NETA ARAÚJO GAMA em desfavor de THAIS AYLA APARECIDA PEDRO DA SILVA, UILTON ALVES GOES 
e RICARDO GABRIEL DE ANDRADE, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS 
INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de 
usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Um lote de terras para construção urbana de número 08, da quadra 126, 
situado à rua Sucupira, do-Loteamento Metada do Sol, distrito de Taquaralto, com área total de 517,40 m', sendo: 13,70 metros+ 
7,56 metros de chanfrado de frente com rua Sucupira; 21 ,07 metros de fundo com lote 09; 28,14 metros do lado direito com 
avenida Navegantes; 20,35 metros do lado esquerdo com lote 07, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo 
ofereça resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, 
conforme determinado no Despacho do evento 04.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:  0037244-28.2022.8.27.2729 
AUTOR: LUIZ JOSÉ DE SOUSA - CPF:90336615191 
RÉU: ODUVALDO NUNES GARCIA - CPF: 15236790697 
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 0037244-28.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por LUIZ JOSÉ DE SOUSA em 
desfavor de ODUVALDO NUNES GARCIA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS 
INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de 
usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Gleba de terras denominadas de Chácara 508, Gleba Córrego Jaú, 5ª 
Etapa, situado nesse município, com área total de 5.5162 há de cerrado de 2ª, com limites e confrontações: começa no marco 
1134, cravado na margem esquerda do Córrego Cajazal na confrontação dos lotes 511, 512 e 507; Daí segue confrontando com 
o lote 507, com azimute e distância de 171°38’22’’ – 535,00 metros, até o marco 1129, cravado na margem da estrada vicinal 10; 
Daí segue margeando a estrada vicinal 10, com azimute e distância de 261°38’22’’ – 100,00 metros, até o marco 1130, cravado 
na confrontação do lote 509; Daí segue confrontando com o lote 509, com azimute e distância de 351°38’22’’ – 515,00 metros, 
até o marco 1133, cravando na confrontação dos lotes 510 e 511, na margem esquerda do Córrego Cajazal; Daí segue 
margeando o referido córrego, acima confrontando com o lote 511, até o marco 1134, marco inicial. Azimute e distância em linha 
reta entre os marcos: M-1133 ao M-1131 – 70°19’43’’ – 101,98 metros, matrícula Nº 2.830, bem como, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 16.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0017202-55.2022.8.27.2729 
AUTOR: JUCILAIDE ROCHA SANTOS - CPF:00533733162 
RÉU: REGINALDO VIEIRA MOTA JUNIOR - CPF:02380204101 
RÉU: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA- CNPJ: 13673743000255 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0017202-55.2022.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por JUCILAIDE 
ROCHA SANTOS em desfavor de REGINALDO VIEIRA MOTA JUNIOR e BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, e 
que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida REGINALDO VIEIRA MOTA JUNIOR, CPF: 
02380204101, 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. 
Fica a parte CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do 
evento 31.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0003119-08.2020.8.27.2728 
AUTOR: MARIA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 82397988372 
RÉU: SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO  - CPF: 42248515120 
RÉU: MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE - CPF: 01166718158 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0003119-08.2020.8.27.2728, Classe: Usucapião, proposta por MARIA DO ROSARIO DA 
SILVA em desfavor de SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO e MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE, e que por este 
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meio, procede a CITAÇÃO e ciência de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar 
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Uma área de 
terras rural, denominada Lote 04 Parte C, Loteamento Serra do Lajeado, 5ª etapa folha 01, com área total de 894,4800 ha, 
situada neste município, com a seguinte descrição georreferenciada: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice FGO-M-
0587 de coordenadas Latitude: -10°03'52,570" e Longitude: -48°11'48,002", deste segue confrontando com CNS: 12.761-3, MAT. 
66.467, FAZENDA SANTA RITA (LOTE 05, LOT. SERRA DO LAJEADO, 5ª ETAPA) com o azimute de 147°40' e distância 
2601,82m até o vértice FGO-M-0584 de coordenadas Latitude: -10°05'04,117" e Longitude: -48°11'02,307", deste segue 
confrontando com CNS: 12.761-3 - MAT. 66.465, FAZENDA SANTA RITA (LOTE 12, LOT. SERRA DO LAJEADO, 5ª ETAPA) 
com os seguintes azimutes e distâncias: 178°39' e 1777,35m até o vértice FGO-M-0588 de coordenadas Latitude: -10°06'01,943" 
e Longitude: -48°11'00,935", 213°55' e 1342,14m até o vértice FGO-M-0194 de coordenadas Latitude: -10°06'38,184" e 
Longitude: -48°11'25,539"; deste segue confrontando com CNS: 12.826- 4, MAT. 11 - UNIFICAÇÃO DO LOTE 07 E PARTE DO 
LOTE 06, LOT. SERRA DO LAJEADO, 5ª ETAPA, com os seguintes azimutes e distâncias: 286°18' e 549,65m, até o vértice 
FGO-M-0195 de coordenadas Latitude: - 10°06'33,162" Longitude: -48°11'42,865"; 286°21' e 357,22 m, até o vértice FGO-M-
0196 de coordenadas Latitude: -10°06'29,887" e Longitude: -48°11'54,122"; 267°35' e 34,44m até o vértice FGO-M-0197 de 
coordenadas Latitude: -10°06'29,934" e Longitude: -48°11'55,252"; deste segue confrontando com CNS: 12.778-7, MAT. 772 - 
LOTE 06, LOT. SERRA DO LAJEADO, 5ª ETAPA com os seguintes azimutes e distâncias: 334°11' e 1756,83m, até o vértice 
FGO-M-0198 de coordenadas Latitude: -10°05'38,464" e longitude: -48°12'20,374"; 325°47' e 203,84m, até o vértice FGO-M-
0199 de coordenadas Latitude: -10°05'32,978" e Longitude: -48°12'24,138"; 325°29' e 725,81m, até o vértice FGO-V-9057 de 
coordenadas Latitude: -10°05'13,513" e Longitude: -48°12'37,641"; deste segue confrontando com CNS: 12.778-7, MAT. 747 - 
FAZENDA SANTA RITA (PARTE DO LOTE 04, LOT. SERRA DO LAJEADO, 5ª ETAPA) com o azimute de 31°17' e distância 
2910,49m até o vértice FGO-M-0587 ponto inicial deste perímetro." As coordenadas, azimutes, distâncias e o perímetro, foram 
delimitados com base nas disposições que regulam o Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF/INCRA.". RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA: Eliosvaldo Pereira Gomes - Engenheiro Ambiental e Sanitarista, CREA 010365-5/TO, credenciado junto ao INCRA 
sob o FGO, anotada sob o nº TO20160063392-TO. Módulo rural: 70,0156 ha; módulos rurais: 12,74; módulo fiscal: 80,0000; 
módulos fiscais: 11,1810; FMP 4,00 ha, Matrícula nº. 145.539, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo 
ofereça resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, 
conforme determinado no Despacho do evento 23.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0022650-14.2019.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - CNPJ: 00331801000130 
RÉU: FÁBIO EMMANUEL VIEIRA - CPF: 02954523158 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...DISPOSITIVO Pelo exposto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvo o mérito da demanda, acolhendo os 
pedidos da parte autora para:a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.661,49 (dois mil seiscentos e sessenta e um 
e quarenta e nove centavos);a.1) Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês a partir de 30/05/2019 (data do ajuizamento);b) condenar a parte requerida ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º 
do CPC.Intimem-se.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0016202-98.2014.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60746948000112 
RÉU: MANOEL JOSE BATISTA FILHO - CPF: 62577689420 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...Dispositivo Posto isso, reconheço a prescrição intercorrente e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 
nos termos do inciso II do art. 487 c/c inciso V do art. 924 c/c art. 925 do NCPC. Condeno a parte executada ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários do advogado os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.LUCIANO 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0032391-73.2022.8.27.2729 - Despejo por Falta de Pagamento 
REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45441789000154 
REQUERIDO: ELIONAY BEZERRA MARTINS - CPF: 10515342165 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a 
liminar anteriormente deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 
Processo Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
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sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. PROMOVA-
SE a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, parágrafo 9º 
do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao 
DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, 
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser 
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020702-32.2022.8.27.2729 - Cumprimento de sentença 
AUTOR: ISAAC RAFAEL DOS SANTOS AVELINO - CPF: 07248593222 
AUTOR: PAULO CALLEBE DOS SANTOS AVELINO - CPF: 04359170211 
AUTOR: EVILENE ILORCA DOS SANTOS - CPF: 96256400291 
RÉU: ALEXON JORGE AVELINO PAES 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”...III - 
DISPOSITIVO Pelo exposto, verificado o abandono da causa pela parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, DECLARO a 
extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, CPC. CONDENO a parte exequente ao 
pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) 
sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento nos artigos 85, §§ 1º, 2º e 6º e 485, § 2º do Código de Processo 
Civil. SUSPENDO a exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência nos casos em que a parte exequente é beneficiária 
da gratuidade da justiça, de acordo com o que determina o § 3º do artigo 98, CPC. DETERMINO a retirada de eventuais 
gravames em bens móveis e imóveis de propriedade dos executados, o desbloqueio de valores via Sisbajud e a retirada de 
eventual restrição realizada pelo Serasajud, desde que tenham origem em ordem judicial prolatada por ocasião deste processo. 
Sentença publicada e registrada eletronicamente. INTIMEM-SE. Opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária 
para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Interposta apelação, INTIME-
SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o referido prazo com ou sem 
contrarrazões, DETERMINO a conclusão dos autos para fins do disposto no § 7º do artigo 485, CPC. Decorrido o prazo de 
intimação desta sentença sem que haja recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Se não houver pedido de cumprimento 
de sentença, PROCEDA-SE à baixa definitiva dos autos no sistema. Diante da necessidade de otimizar a tramitação processual 
e com vistas à promoção da razoável duração do processo judicial, evidente garantia convencional, constitucional e legal, os 
autos somente serão admitidos à conclusão mediante certidão informativa de que a(s) decisão(ões) anterior(es) foi(ram) 
integralmente cumprida(s). Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada eletronicamente.JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:0027234-22.2022.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: MATIAS CARDOSO LIRA - CPF: 48531057191 
RÉU: SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00714784000110 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos estampados na inicial para: 
a) DECLARAR inexistente a relação jurídica relatada na inicial referente ao contrato especificado na inicial; b) CONDENAR a 
requerida a restituir, em dobro, os valores descontados em sua totalidade, acrescidos de juros de 1%, contados a partir do efetivo 
desembolso, qual seja, data do desconto de cada parcela. c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 
3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC contados da 
data do arbitramento, a teor da inteligência da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 
do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do 
STJ.d) DETERMINAR a compensação de valores eventualmente recebidos pelo requerente, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 
Por conseguinte, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Condeno também a parte requerida no 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.JOSE MARIA 
LIMA, Juiz de Direito. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação de CURATELA Nº 
0021418-93.2021.8.27.2729/TO , cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 21/10/2022, declarou em definitivo a 
interdição civil de EDMILSON MESSIAS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de identidade RG n° 842880 SSP/TO, inscrito 
no CPF sob o n° 306.083.411-34, residente residente na Quadra 603 Sul, Alameda 03, Lote 20, Condomínio Floresta, 
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Palmas/TO,  em razão de possuir sequelas de trauma cranioencefálico, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os 
atos da vida civil, HYASMIN VITORIA MESSIAS ORNELAS, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.424.595 
SSP/TO, inscrita sob o CPF nº 071.386.781-77, residente na Quadra 603 Sul, Alameda 03, Lote 20, Condomínio Floresta, 
Palmas/TO.  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e 
afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 25/01/2023. Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0047910-88.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): HERCULES GOMES BARBOSA DE MELO 
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) HERCULES GOMES BARBOSA DE MELO, brasileiro, casado, 
lanterneiro, nascido aos 17/07/1999, inscrito no CPF n° 057.275.951-77, filho de Cacilda Gomes do Santos, residente e 
domiciliado na Chácara Machado Nº 55, 12, lote 12, casa 01, Morada do Sol II, Setor Morada do Sol 2 (Taquaralto) - Palmas/TO, 
atualmente em local incerto e não sabido, com Audiência - de Instrução e Julgamento - designada - Local 2ª Vara Criminal - 
30/08/2023 16:00, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00479108820228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O 
Ministério Público oferece denúncia em separado contra IZAÍAS BARBOSA MELO pela prática do crime previsto no artigo 12 da 
Lei nº 10.826/03 e contra HÉRCULES GOMES BARBOSA DE MELO pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4, I 
(rompimento de obstáculo), do Código Penal. Nesta oportunidade, requer: 1) seja oficiado ao Instituto de Identificação do Estado, 
comunicando a existência da presente ação penal contra o denunciado, para inclusão da ocorrência nos bancos de dados 
daquela repartição. Palmas-TO, 20/09/2021. Leonardo Valério Púlis Ateniense Promotor de Justiça Em substituição automática. - 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais privativas, vem perante 
esse juízo, por seu representante legal, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de HÉRCULES GOMES BARBOSA DE 
MELO, brasileiro, CPF 057.275.951-77, filho de Cacilda Gomes dos Santos, nascido aos 17/07/1999, residente e domiciliado à 
Av. M, Chácara 55 (Setor de Chácaras), Lotea - mento Machado, Jardim Aureny III, nesta e IZAÍAS BARBOSA MELO, brasileiro, 
CPF 984.932.841-34, filho de Ilda Barbosa de Melo, nascido aos 11/08/1981, residente e domiciliado à Av. M, Chácara 55 (Setor 
de Chácaras), Loteamento Macha - do, Jardim Aureny III, nesta. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 4 de 
setembro de 2021, por volta das 15h20, agente da Guarda Metropolitana de Palmas recebeu informação sobre a subtração de 
uma motocicle - ta de cor vermelha, no estacionamento do Supermercado Meio Ataca - dão, localizado na Av. Taquaruçu, 
próximo a um posto de combustível, nesta urbe e que o autor estaria no Loteamento Machado, próximo ao SESC, no Setor do 
Jardim Aureny III. Lá chegando, os agentes municipais encontraram o primeiro denunciado HÉRCULES, o qual confessou o furto 
da motocicleta e que esta estaria na posse do segundo denunciado IZAÍAS, também presente no local, o qual prontificou-se em 
levar a guarnição municipal ao Distrito de Buritirana, onde foram encontrados os objetos constantes do Termo de Exibição e 
Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 10). O Denunciado HÉRCULES, perante a autoridade policial, confessou ter furtado 
a motocicleta e estar cumprindo condicional com uso de tornozeleira eletrônica (evento 1, AUDIO_MP37). O segundo 
Denunciado IZAÍAS confessou ser o proprietário da arma de fogo apreendida e negou ter comprado a motocicleta, pois ainda ia 
ver o veículo antes de fazer negócio, fato confirmado pelo primeiro denunciado (evento 1, AUDIO_MP38). No que concerne ao 
crime de furto, a autoria e a materialidade estão demonstradas pela confissão de HÉRCULES GOMES BARBOSA DE MELO, 
que confirmou ter furtado a motocicleta, pelo Termo de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 10) e pelo Laudo 
Pericial Exame de Identificação Veicular nº LP 2021.0006477 2021/31009/095022 (evento 31, LAUDO/3). Quanto ao crime de 
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o denunciado IZAÍAS BARBOSA MELO confessou ser o proprietário da arma 
de fogo apreendida – espingarda calibre .22 – e diversas munições do mesmo calibre, conforme o Termo de Exibição e 
Apreensão citado. Insta salientar que não restou configurado o crime de re - ceptação da motocicleta, pois não há indícios de que 
IZAÍAS a tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado, em proveito próprio ou alheio, mesmo porque o 
primeiro denunciado afirmou que foi ele que furtou e conduziu a motocicleta até Buritirana e lá a deixou para que o segundo 
denunciado a visse antes de comprá-la. Assim agindo, o primeiro denunciado, HÉRCULES GOMES BARBOSA DE MELO, 
incorreu nas sanções do artigo 155, § 4º, I do Código Penal, e o segundo denunciado, IZAÍAS BARBOSA MELO, incorreu nas 
sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a 
presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação dos denunciados para, querendo, apresentarem defesa 
escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP. Verificando-se que os denunciados se ocultam para não 
serem citados, requer a aplicação do disposto no art. 362 do CPP, com a incidência da regra do seu parágrafo único. Não sendo 
encontrados os denunciados nos endereços constante dos autos, requer que sejam citados por edital, aplicando-se, neste caso, 
a regra disposta no art. 366 do mesmo diploma legal. b) Não apresentada resposta no prazo legal ou se os de - nunciados não 
constituírem defensor, requer o cumprimento do dispos - to no §2º do artigo 396-A do CPP. c) Após, seja recebida a presente 
denúncia, com a desig - nação de audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da obser - vância e cumprimento das 
disposições das Leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente de - núncia. d) Seja 
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julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente conde - nação 
dos denunciados. Em havendo incidência no caso em apuração: a) Nos termos do artigo 201, § 2°, do CPP, a comunicação da 
vítima no endereço por ela indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos 
denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 
modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos 
causados pela infra - ção. Para deporem em juízo sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição das 
pessoas abaixo arroladas, sob as cominações legais. Palmas-TO, 20/09/2021. Leonardo Valério Púlis Ateniense Promotor de 
Justiça Em substituição automática.” DECISÃO: Considerando que o acusado Hercules Gomes Barbosa de Melo 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. Deixo de ordenar a prisão preventiva do acusado porque, conforme art. 311 
do CPP, depende de requerimento, não podendo ser decretada de ofício. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, 
à CPE 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, 20/01/2023. Audiência - de Instrução e 
Julgamento - designada - Local 2ª Vara Criminal - 30/08/2023 16:00. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, 
telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 24/01/2023. Eu, DEBORAH AGUIAR DO CARMO BARBOSA, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0001409-42.2023.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ELIAS GABRIEL PEREIRA DE SOUZA 
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) ELIAS GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, fi lho de 
Luzia Pereira de Souza, inscrito no CPF sob o nº não informado, nascidos aos 01/01/2003, natural de Tucumã-PA, residente na 
(morador de rua) – Palmas-TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00014094220238272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "1. Noti ciam os autos do Inquérito Policial que, no dia 
17 de julho de 2020, por volta das 03:00h, no comercial Panifi cadora Dicasa, nº 17, nesta urbe, o denunciado Elias Gabriel 
Pereira de Souza , subtraiu para si, coisa alheia móvel, durante repouso noturno e com destruição de obstáculo. 2. Consta nos 
autos, no dia e local retromencionados, o denunciado Elias Gabriel Pereira de Souza, furtou uma motocicleta HONDA/ NXR, 150 
Bros ES, cor verde, placa OLI9439 e outros objetos. 3. Extrai-se do feito que, a Polícia Militar fazendo patrulhamento ostensivo e 
preventi vo nas proximidades da cidade de Porto Nacional, recebeu informações de que havia um suspeito com uma motocicleta, 
ao se deslocarem até local informado localizaram a motocicleta furtada em posse do acusado. 4. Perante autoridade policial, 
Elias Gabriel Pereira de Souza confessou ter prati cado o furto com a auxílio de outrem, que não soube identi fi car o paradeiro. 
5. Assim sendo, o denunciado Elias Gabriel Pereira de Souza, está incurso no arti go 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal 
Brasileiro (furto qualifi cado prati cado durante repouso noturno e com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da 
coisa), moti vos pelos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a 
citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (arti go 396 do Código de Processo 
Penal). b) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, para oiti va das 
pessoas abaixo arroladas. c) seja ao fi nal julgada procedente a pretensão puniti va nos moldes perfi lhados nesta proemial 
acusatória, com a consequente condenação do denunciado. d) Nos termos do arti go 387, inciso IV, do Código de Processo 
Penal, que seja fi xado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. DESPACHO: ELIAS GABRIEL 
PEREIRA DE SOUZA foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal 
Brasileiro. A peça inaugural preenche os requisitos constantes do artigo 41 do Código de Processo Penal, vez que contém a 
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol das testemunhas. Além disso, 
da análise do procedimento policial que ampara a denúncia, verifica-se elementos indiciários suficientes a inferir a existência de 
justa causa para se dar início à persecução penal. Destarte, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de rejeição previstas no 
artigo 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia. Considerando o parecer ministerial acostado ao evento 25 do 
inquérito policial relacionado, o acordo de não persecução penal apenas não foi proposto por falta de localização do 
investigado. Assim, remeto os autos à Central de Processamento Eletrônico - CPE para pesquisar endereço e contato telefônico 
nos bancos de dados do e-Proc/TJTO, na Rede INFOSEG e na Justiça Eleitoral (SIEL/TO), assim como verificar eventual prisão 
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no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0). Encontrados novos endereços e/ou contato telefônico, determino 
desde já a intimação/citação do acusado para comparecer acompanhado de advogado ou defensor público à audiência virtual de 
proposta de acordo de não persecução penal que ocorrerá no dia 7 de março de 2023, às 16h, neste juízo. As informações e 
o link de acesso à audiência telepresencial pelo SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins estão 
devidamente lançadas no evento anterior. O processado deve ser advertido de que sua ausência à audiência implicará na 
presunção de recusa de eventual proposta, iniciando-se - da data designada para tal audiência - o prazo de 10 (dez) dias para a 
resposta escrita à acusação. Caso o acusado informe o nome do seu advogado, este também deverá ser intimado para o ato. Do 
contrário, a Defensoria Pública deve ser intimada para patrocinar a defesa. Esgotados os meios disponíveis para a localização 
do acusado, expeça-se citação via edital para apresentação de resposta à acusação, com prazo de 15 (quinze) dias. Desde logo, 
promova-se a baixa definitiva do inquérito policial ao qual este processo está relacionado, bem como de eventual processo 
autuado em apenso para a proposta de acordo. À CPE para expedir o necessário, preencher os dados criminais na capa dos 
autos e comunicar o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação da SSP/TO. Palmas, data e assinatura certificadas 
pelo sistema.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio 
Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 25/01/2023. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR 
BORGES, 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 00033764020148272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: THIAGO FERREIRA REZENDE e LEANDRO RIBEIRO NOGUEIRA 
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) THIAGO FERREIRA REZENDE?, brasileiro, solteiro, RG 808.354 SSP/TO, nascido aos 20 de outubro de 
1989, na cidade de Gurupi – TO, filho de Gerson Rezende dos Santos e de Creuza Ferreira dos Santos; 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 0003376-40.2014.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Thiago Ferreira Rezende, brasileiro, solteiro, RG 808.354 
SSP/TO, filho de Gerson Rezende dos Santos e de Creuza Ferreira dos Santos, nascido em 20/10/1989, em Gurupi/TO, e 
Leandro Ribeiro Nogueira, conhecido pela alcunha “Cabeça”, brasileiro, RG 955.876 SSP/TO, filho de pai não declarado e de 
Edilene Ribeiro Nogueira, nascido em 05/04/1991, na cidade de Palmas – TO, pela prática da conduta descrita no artigo 155, 
§4º, IV, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos de inquérito 
policial que no dia 03 de janeiro de 2014, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Avenida”, 
situada na Avenida Tocantins, Lote 01-A, Santa Fé, nesta Capital, os Denunciados, agindo consciente e voluntariamente, em 
conluio de vontades e conjunção de esforços, subtraíram, para si, coisa alheia móvel.  Segundo logrou-se apurar na data do fato 
os denunciados adentraram a referida loja e sem serem percebidos subtraíram os objetos descritos no Auto de Exibição e 
Apreensão constante dos autos.. Logo depois, Thiago e Leandro envolveram-se num acidente de trânsito, e ao serem abordados 
por policiais militares, foi encontrada com os mesmos uma sacola de compras com logomarca das Lojas Avenidas, contendo 
algumas peças de roupas que ainda estavam com o lacre de segurança. Assim, ao serem indagados sobre a procedência dos 
produtos, os denunciados informaram que haviam furtado os mesmos na Lojas Avenida, sendo tal fato confirmado pelo sub 
gerente do estabelecimento comercial, que através do sistema de câmeras pode depois visualizar o furto realizado pelos 
meliantes.[...] A denúncia foi oferecida em 13 de fevereiro de 2014 e recebida no dia 28 de agosto de 2014 (evento 10). Os 
acusados foram citados (evento 11 e 22) e apresentaram respostas por meio de seus patronos (evento 16 e 28). Na decisão do 
evento 31, o recebimento da denúncia foi ratificado. No dia 22 de maio de 2019 houve a audiência de instrução,  a qual foi ouvido 
Antônio Dias Ferreira, policial militar e testemunha no processo (evento 238). Na audiência realizada no dia 18 de outubro de 
2022 houve o interrogatório dos acusados (evento 455). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por 
memoriais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 458). A defesa, por sua vez, em sede 
de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição com base no princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, III 
do Código de Processo Penal ou não sendo o caso, que seja desclassificado o crime para a sua forma tentada. Pugnou pela 
reconhecimento da confissão espontânea como atenuante prevista no artigo 65, III, alínea d, do Código Penal (evento 462). É, 
em síntese, o relatório... 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Thiago Ferreira Rezende e 
Leandro Ribeiro Nogueira como incurso nas penas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme 
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artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Thiago Ferreira Rezende 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o 
acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem 
ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração 
não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 
prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: diante do exposto acima, aplico a pena-
base em 2 (dois) anos de reclusão. 2ª fase – Agravantes e atenuantes: Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, 
mas deixo de aplicar em virtude da Súmula 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução 
da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase. 3ª fase – Causas de diminuição e 
aumento: não há. Pena definitiva de Thiago Ferreira Rezende: Fica estabelecida a pena definitiva em 2 (dois) anos de 
reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo 
legal... DISPOSIÇÕES FINAIS Regime inicial: Diante das circunstâncias do fato, do quantum fixado e a reincidência do réu, 
determino que esta seja cumprida em regime inicial ABERTO, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena 
privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, qual 
seja; comparecimento mensal à CEPEMA. Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade. Isento os acusados das custas e 
despesas processuais por terem sido assistidos pela Defensoria Pública. Não há bens apreendidos. O processo será 
encaminhado à CPE para as  intimações,  inclusive  da  vítima e demais providências de praxe. Após o trânsito em julgado para 
a acusação, retornem os autos conclusos para análise da prescrição retroativa. Palmas, data e assinatura certificadas pelo 
sistema". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 18/01/2023. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR 
BORGES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 5001741-56.2002.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada 
sob o nº 5001741-56.2002.8.27.2729, na qual figura como requerente CRISTIANA LUIZ DE OLIVEIRA e requerido FRANCISCO 
LUIZ DE OLIVEIRA NETO. E é o presente para INTIMAR o requerido FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, residente em 
lugar incerto ou não sabido, para manifestar-se nos autos nos prazo de 05 (cinco) dias. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado 
no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-
TO, 25/01/2023. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0020715-07.2017.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum Cível, 
registrada sob o nº 0020715-07.2017.8.27.2729, na qual figura como requerente PAULA PERREIRA DE CASTRO e requerido 
PAULO DIAS DOS REIS JUNIOR. E é o presente para CITAR o requerido PAULO DIAS DOS REIS JUNIOR, residente em lugar 
incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 
do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO, 25/01/2023. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0047382-25.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum Cível, 
registrada sob o nº 0047382-25.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente MARIA GOMES CARDOSO e requerido 
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO. E é o presente para CITAR o requerido ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, residente 
em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão 
do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
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da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 25/01/2023. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0039844-90.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0039844-90.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA e requerido JOSE 
ARNALDO FERREIRA DE LIMA. E é o presente para CITAR o requerido JOSE ARNALDO FERREIRA DE LIMA, residente em 
lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão 
do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 25/01/2023. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0044737-90.2021.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, 
registrada sob o nº 0044737-90.2021.8.27.2729, na qual figura como requerente MARIA CLARA REGO DA SILVA e requerido 
ROBERTO PEREIRA DA SILVA. E é o presente para CITAR o requerido ROBERTO PEREIRA DA SILVA, residente em lugar 
incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 
do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO, 25/01/2023. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N. 0031748-91.2017.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0031748-91.2017.8.27.2729, na qual figura como requerente LUSANIRA DIAS DE SOUSA e requerido JOSÉ FACUNDES DE 
SOUZA. E é o presente para CITAR o requerido JOSÉ FACUNDES DE SOUZA, residente em lugar incerto ou não sabido, para 
que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo 
Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do 
Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
25/01/2023. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

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

O Dr. WILLIAN TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais, a AÇÃO EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO (Termo de Adesão ao Programa de Assistência 
Financeira ao Servidor Público Estadual) nº 0040381-52.2021.8.27.2729, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face 
de ROSA LEA GOMES MARINHO, brasileira, solteira, portadora do RG nº 128.420-SSP/TO e CPF nº 806.600.021-
91, atualmente em lugar incerto ou não sabido, a qual fica devidamente CITADA para que no prazo de 03 (três) dias úteis, 
efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). Em seguida, INTIMADA quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915), sob pena de revelia. 
Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios 
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade, Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. 
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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 ESPÓLIO DE ADAO MARIO LINO DE OLIVEIRA., CPF/CNPJ: 941.819.181-49, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 0003358-43.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, 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, JAYANA DE OLIVEIRA TANDELLI, Matrícula 365900, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
12 de dezembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARCOS ANTONIO CORTES, CPF/CNPJ: 434.433.971-15, para, caso queira, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. 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, JAYANA DE OLIVEIRA TANDELLI, Matrícula 365900, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 23 de janeiro de 2023. 
 
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 CREDFÁCIL NACIONAL EXPRESS LTDA, CPF/CNPJ: 04.716.905/0001-13,CLEUZINEY 
DE SOUZA MOTA JALES,CPF/CNPJ: 690.931.991-53 e WILLEN JALES E SILVA,CPF/CNPJ: 413.932.791-04, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 57 dos autos da Execução Fiscal n° 0043899-89.2017.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE 
LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 08 de dezembro de 2022. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0001555-19.2019.8.27.2731 
Acusado: : GERCINO LUIZ VINHAL 
 Infração; artigos 147 e 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 7º, incisos I e II da Lei 11.340/2006 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado GERCINO LUIZ VINHAL Alcunha: Outros nomes: Filiação: SEBASTIANA MADALENA VINHAL e GABRIEL 
LUIZ VINHAL Naturalidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO Data do Nascimento: 09/03/1961 Grau de Instrução: Não 
informado Estado Civil: UNIÃO ESTÁVEL Profissão: OPERADOR DE MÁQUINAS Documentos: RG nº 1.401.900 SSP/TO e CPF 
nº 064.390.531-67, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, 
cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como 
razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de GERCINO LUIZ VINHAL. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. 
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Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente expedidos. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.". Conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, aos 25 de janeiro  2023. (25/01/2023). Eu (Angel Yuri Marques Meneses, Suporte técnico- CEPEMA) 
que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0001517-31.2014.8.27.2715 
Acusado: : ALVARO MANOEL MACHADO 
 Infração; Artigo 121, Parágrafo 2º, inciso II e IV C.C Art. 14 II ambos do CP. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado Alvaro Manoel Machado. Filiação: Claudino Machado e Amélia L. Machado. Data de Nascimento: 
05/03/1958. Naturalidade: Ibiruba- RS. Profissão: Motorista. Estado Civil: Solteiro , o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, 
com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, 
a pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) execução(ões) penal(is). Conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 25 de janeiro  2023. (25/01/2023). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e 
subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 5000070-93.2019.8.27.2731 
Acusado: : VILMAR MENDES GONÇALVES 
 Infração; Artigo 33, caput, da Lei Federal n°11.343/06 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado VILMA MENDES GONÇALVES e ADÃO GONÇALVES RIBEIRO Naturalidade: PORTO NACIONAL-TO 
Data do Nascimento: 31/05/1984 Grau de Instrução: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO Estado Civil: UNIÃO ESTÁVEL 
Profissão: SERRALHEIRO Documentos: CPF 031.493.671-82 e RG nº 768.768 SSP/TO, o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA 
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o 
exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo 
cumprimento, a pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) execução(ões) penal(is)." Conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins/TO, aos 25 de janeiro  2023. (25/01/2023). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei 
e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0000214-55.2019.827.2731 
Acusado: JOSÉ ALBERTO SOUSA NASCIMENTO 
 Infração; artigo 306 da Lei 9.503/97 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JOSÉ ALBERTO SOUSA NASCIMENTO Alcunha: Outros nomes: Filiação: Zulmira Sousa Nascimento e 
Naturalidade: Sítio Novo - MA Data do Nascimento: 02.08.1975 Grau de Instrução: Não informado Ensino Fundamental Médio 
Superior Incompleto Estado Civil: União Estável Profissão: NC Documentos: RG nº 872.111 2ª VIA SSP/TO , o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro 
teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim 
transcrita: "Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no 
artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ ALBERTO 
SOUSA NASCIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os 
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Mandados de Prisão eventualmente expedidos. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.” Conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 25 de janeiro  2023. (25/01/2023). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e 
subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 5000003-95.2000.8.27.2731 
Acusado: JUSTINO JOSÉ PEREIRA 
 Infração; Artigo 157, §2º, inciso I e II c/c o art. 29 do CPB. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JUSTINO JOSÉ PEREIRA, brasileiro, casado, pedreiro, natural de Jaborandi-BA, filho de João José Pereira 
e Francisca Edivijis da Conceição, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos 
autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de 
Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a pena imposta ao reeducando nos autos 
da(s) presente(s) execução(ões ) penal(is)." Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 25 de janeiro  2023. (25/01/2023). 
Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. 
Juíza de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE LINDOMAR VIRGINO DE SOUZA 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito em substituição automática  da Vara de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de SUBSTITUIÇÃO  DE 
CURATELA de LINDOMAR VIRGINO DE SOUZA  AUTOS Nº: 0000515-13.2021.8.27.2737 requerida por EDELVA VIRGINA 
NASCIMENTO, decretou a substituição requerida conforme se vê o final da sentença : DECISÃO"... Isso posto, com base nos 
fundamentos acima, ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, 
I, do Código de Processo Civil, o que faço para NOMEAR a autora EDELVA VIRGINA NASCIMENTO como curadora 
definitiva do interditado LINDOMAR VIRGINO DE SOUZA, em substituição à anterior curadora JOSEFA SARAIVA DE 
CARVALHO.Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá 
ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da 
curatela.CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS DAS PARTES, SERVIRÁ COMO 
MANDADO DE INSCRIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 
COMPETENTE. Porto Nacional/TO, 19/08/202(A) ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto 
Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Célia Maria Carvalho Godinho, Técnica Judiciária, digitei. 
(ass) Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO.                                           
 

TAGUATINGA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 38/2023 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA, de 12 de janeiro de 2023. 
Vandré Marques e Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 7514 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, processo SEI n° 22.0.000041384-8. 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º LOTAR o servidor CLÁUDIO DA COSTA SILVA matricula 85248- CPF 597.056.711-68, RG 024922 SSP/TO, Oficial de 
Justiça Avaliador, com lotação na Comarca de Taguatinga/TO, com efeitos retroativos a 9 de janeiro de 2023. 
  

Vandré Marques e Silva 
Juiz Diretor do Foro.Publique-se. Cumpra-se. 
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Portaria Nº 39/2023 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA, de 12 de janeiro de 2023 
Vandré Marques e Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 7514 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, processo SEI n° 22.0.000041384-8. 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º LOTAR a servidora ZULMIRA DA COSTA SILVA matricula 90945- Técnica Judiciária, CPF 308.241.411-72 e RG 
1750642- 2º via SSP GO- na 1ª Vara Cível da Comarca de Taguatinga/TO, com efeitos retroativos a 9 de janeiro de 2023. 

  
Publique-se. Cumpra-se. 

  
Vandré Marques e Silva 

Juiz Diretor do Foro. 
  
 
Portaria Nº 40/2023 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA, de 12 de janeiro de 2023 
Vandré Marques e Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 7514 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, processo SEI n° 22.0.000041384-8. 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º LOTAR a servidora ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES, matricula 86049, RG 1763576 SSP/GO  nº e CPF 
431.920.681-91  Técnica Judiciária, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Taguatinga/TO, com efeitos retroativos a 9 de janeiro de 
2023. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Vandré Marques e Silva 
Juiz Diretor do Foro. 

 
Portaria Nº 41/2023 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA, de 12 de janeiro de 2023 
Vandré Marques e Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 7514 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, processo SEI n° 22.0.000041384-8. 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º LOTAR a servidora FABÍOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA RG 260216 SSP/TO e CPF 996.907.484.91  Escrivã da 
1ª Vara Cível da Comarca de Taguatinga/TO, com efeitos retroativos a 9 de janeiro de 2023. 

  
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Vandré Marques e Silva 
Juiz Diretor do Foro. 

 

TOCANTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 125/2023 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 24 de janeiro de 2023. 
O Juiz de Direito.ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, e: CONSIDERANDO a vacância do cargo de oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas 
Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos, e Tabelionato de Notas de Palmeiras do Tocantins - TO, em razão do falecimento do 
Sr. Alcebíades Rizzo Júnior;CONSIDERANDO a Decisão/Ofício nº 2636 / 2022 - CGJUS/ASJECGJUS proferida pela 
Corregedora-Geral da Justiça do Tocantins determinando a anexação da unidade vaga às demais especialidades de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, que tem como titular a senhora VERA LÚCIA SOUSA SILVA DA CONCEIÇÃO, formando, assim, um 
Cartório Único, nos termos da LC nº 112/2018;RESOLVE: Art. 1º Designar a data de 26/01/2023 às 8h30min para a realização 
do inventário e a transmissão do acervo.Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática 
e demais pertences, que porventura existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos 
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serviços, deverão ser transferidos à delegatária, mediante assinatura de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento 
n°. 45/CNJ.Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da 
serventia, devendo ser entregues à delegatária, que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO.Art. 
4º. No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências existentes na ficha financeira 
da serventia extrajudicial, devendo promover a devolução de todos os selos livres constantes no momento da anexação, com a 
quitação dos débitos ou assinatura de compromisso de assunção de dívida como condicionante para assumir a serventia.Art. 
5º.  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, a delegatária deverá apresentar o plano de 
informatização da serventia.Art. 6º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, a delegatária 
deverá atualizar os dados da serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”.Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao 
Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.Art. 8º. Para auxiliar na condução 
dos trabalhos nomeio os servidores Francisco Alves de Jesus e Dayane Maior de Oliveira.Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua edição.Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro. Publique-se. Comunique-se. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

7ª Vara Cível 
 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0037609-53.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: DIVIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DIVISÓRIA LTDA - ME 
RÉU: ASSOCIACAO TAQUARI DE APOIO A COMUNICACAO, EDUCACAO E CULTURA - ATACEC 
EDITAL Nº 6977237 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0037609-53.2020.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
DIVIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DIVISÓRIA LTDA - ME em desfavor de ASSOCIACAO TAQUARI DE APOIO A 
COMUNICACAO, EDUCACAO E CULTURA - ATACEC, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida 
ASSOCIACAO TAQUARI DE APOIO A COMUNICACAO, EDUCACAO E CULTURA - ATACEC, CNPJ: 19516682000118, 
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. Fica a parte 
CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 61. 
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. A 
resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso 
não tenha condições de arcar com as despesas do processo, procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Para a 
prática do ato processual, deve o advogado se cadastrar previamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Tocantins (e-Proc/TJTO), nos termos do art. 2º da Lei n.11.419/2006 e Instrução Normativa n. 05/2011 do TJTO. Em caso de 
substabelecimento, este deverá ser providenciado pelo profissional que já se encontra habilitado, em sua própria página de 
acesso ao sistema e- Proc/TJTO.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 396347125420 para acesso 
integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza Coordenadora abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
6977237v2 e do código CRC aeab8e5c. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 24/11/2022, às 12:14:37 
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PALMAS 
7ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0020201-88.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: CHOPPILEQUE BAR E RESTAURANTE LTDA 
EDITAL Nº 6831395  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
 FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0020201-88.2016.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de CHOPPILEQUE BAR E RESTAURANTE LTDA, e que por este meio procede a 
CITAÇÃO da parte Requerida CHOPPILEQUE BAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 03955561000132, 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 59. 
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 Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria 
Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito 
abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000533-84.2018.8.27.2722/TO 
REQUERENTE: DIEGO LUIZ CASTRO SILVA 
REQUERIDO: ANA MARTA COELHO GOMES 
EDITAL Nº 7030813 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, 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 7030813v2 e do código CRC ae1c583b. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS 
 

PALMAS 
7ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº  0036670-44.2018.8.27.2729-TO 
REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DE ORION 
REQUERIDO: THASSIO DE FREITAS SILVA 
EDITAL Nº 6816088 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Cível de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0036670-44.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DE ORION em desfavor de THASSIO DE FREITAS SILVA, e que por este meio procede 
a CITAÇÃO da parte Requerida THASSIO DE FREITAS SILVA, CPF: 803.499.942-34, 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 50. 
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PALMAS 
1 ª VARA CÍVEL 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0031189-03.2018.8.27.2729/TO 
REQUERENTE: COSTA E VIEIRA LTDA 
REQUERIDO: SUPEMERCADO CERRADO LTDA 
REQUERIDO: LUCIANO G DA SILVA ME 
EDITAL Nº 7084256  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito Auxiliar nos processos de cumprimento de 
sentenças  da 1ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de nº. 0031189-03.2018.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por COSTA E 
VIEIRA LTDA, em desfavor de SUPEMERCADO CERRADO LTDA e LUCIANO G DA SILVA ME, e que por este meio, procede 
a INTIMAÇÃO da parte Executada, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, 
bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 119.949,43 (cento e 
dezenove mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte 
exequente no evento 138 que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 141. 
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. A 
resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso 
não tenha condições de arcar com as despesas do processo, procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Para a 
prática do ato processual, deve o advogado se cadastrar previamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Tocantins (e-Proc/TJTO), nos termos do art. 2º da Lei n. 11.419/2006 e Instrução Normativa n. 05/2011 do TJTO. Em caso de 
substabelecimento, este deverá ser providenciado pelo profissional que já se encontra habilitado, em sua própria página de 
acesso ao sistema e-Proc/TJTO. Tudo em conformidade com a 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 200894831218 para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza Coordenadora abaixo lançada. 
Palmas/TO, data certificada eletronicamente. 
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 7084256v2 e do código CRC 03fed44c. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): 
SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 7/12/2022, às 19:18:33 
 

PALMAS 
7ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0037364-76.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: SEIR PACHECO FILHO 
RÉU: NARA GABRIELA RIBEIRO DE MELO 
RÉU: ISMAEL MARCELINO DOS REIS 
EDITAL Nº 6843637 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0037364-76.2019.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por SEIR 
PACHECO FILHO em desfavor de NARA GABRIELA RIBEIRO DE MELO e ISMAEL MARCELINO DOS REIS, e que por este 
meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida NARA GABRIELA RIBEIRO DE MELO, CPF: 023.580.811-32 e ISMAEL 
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MARCELINO DOS REIS, CPF: 407.838.479-04, 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 55. 
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 6843637v2 e do código CRC d183ea59. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

 
Apostila, de 25 de janeiro de 2023 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
23.0.000002498-8, resolve lotar a servidora Cristiane de Freitas, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do 
Decreto Judiciário nº 305, de 8 de julho de 2020, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Apostila, de 25 de janeiro de 2023 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
23.0.000002498-8, resolve lotar a servidora Germana da Costa Pereira Tocantins, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada 
por meio do Decreto Judiciário nº 233, de 11 de abril de 2019, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 13, de 25 de janeiro de 2023 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de realizar reforço na dedetização na Comarca de Araguaína; 
CONSIDERANDO o contido no processo nº 22.0.000037284-0, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Autorizar a realização do serviço de dedetização na Comarca de Araguaína, no dia 27 de janeiro de 2023, a partir das 14 
(quatorze) horas. 
§1º Para execução do serviço descrito no caput deste artigo, o horário de expediente da Comarca de Araguaína será das 8 (oito) 
às 13 (treze) horas. 
§2º Deverá, obrigatoriamente, permanecer um servidor, em cada sala, para acompanhamento dos trabalhos de dedetização. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

  
 

Editais 
 
Edital Nº 12, de 25 e janeiro de 2023 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para 
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como no processo SEI nº 
22.0.000006100-3, CONVOCA o candidato a seguir especificado para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 



ANO XXXV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5343 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023 39 

 

 
 

publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentar a documentação necessária à formalização da contratação, nos termos 
dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021. 
  

NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – PARAÍSO DO TOCANTINS – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 
ETAPA 2 

RESULTADO DEFINITIVO 

4 PAULO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS 83 CADASTRO RESERVA 

  
1. O convocado deverá encaminhar a documentação por meio do e-mail institucional da respectiva Comarca de opção: df-
paraiso@tjto.jus.br. 
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 3218-
4251. 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 173/2023, de 24 de janeiro de 2023 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Ricardo Ferreira Leite, matrícula nº 48255, relativas ao exercício de 2023, 

marcadas para o período de 13/02 a 14/03/2023, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 117, de 24 de janeiro de 2023 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO a criação da 3ª Vara da Comarca de Araguatins, nos termos da Resolução TJTO nº 31, de 20 de 
outubro de 2022; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 95, II, da Constituição Federal, que versa sobre o princípio da inamovibilidade; 
CONSIDERANDO o disposto no processo SEI nº 23.0.000001897-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz José Carlos Tajra Reis Júnior, para responder pela Vara 
Cível, dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos Comarca de 3ª Entrância de Araguatins. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

            Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 114/2023 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 23 de janeiro de 2023 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de empresa para prestação continuada de 
Serviço de Suporte em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atendimento aos usuários deste Poder Judiciário, 
nos termos do procedimento administrativo SEI nº 21.0.000004573-7. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Alice Carla de Sousa Setúbal, matrícula nº 352921 - Integrante requisitante; 
II - Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237 - Integrante técnico; 
III - Fernando Américo da Silva Brito, matrícula nº 352841- Integrante técnico; 
IV - Jean Nunes Ribeiro Araujo, matrícula nº 359988 - Integrante técnico; 
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V - Mauro Sérgio Braz, matrícula nº 360049 - Integrante técnico substituto; 
VI - Thainá Suzan Silva, matrícula nº 362632 - Integrante administrativo; 
VII - Vicente Hercílio da Costa e Silva Andrade, matrícula nº 362893 - Integrante administrativo substituto. 
Art. 3º Cabe à Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, tornando sem efeito a Portaria Nº 588/2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 105/2023 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 4/2023, referente ao Processo Administrativo 22.0.000003009-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Distribuidora Nunes - Ltda, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender as 
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE:                                       
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 4/2023, e o servidor Tácio 
Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 104/2023, de 25 de janeiro de 2023 
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 2022/122258 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Vieira de Melo Aguiar, Matrícula 363654, o valor de R$ 76,06, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a 
finalidade de premiação pela mobilização e a participação de 100% da força de trabalho nas atividades desportivas previstas 
para o Dia do Desafio 2022, conforme Sei nº. 21.0.000010211-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Afonso Alves da Silva Júnior, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, 
Matrícula 288621, o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-
TO, no período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de premiação pela mobilização e a participação de 100% da força 
de trabalho nas atividades desportivas previstas para o Dia do Desafio 2022, conforme Sei nº. 21.0.000010211-0.  

Art. 3º Conceder ao servidor Valdivone Dias da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352664, o valor de R$ 76,06, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 10/08/2022 a 
10/08/2022, com a finalidade de premiação pela mobilização e a participação de 100% da força de trabalho nas atividades 
desportivas previstas para o Dia do Desafio 2022, conforme Sei nº. 21.0.000010211-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000032361-0 

INTERESSADO CENTRO DE SAÚDE 

ASSUNTO Aquisição de Vacinas Influenza para 2023 
 

Termo de Homologação Nº 1 / 2023 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
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Cuidam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto registrar preços, por meio de Sistema de Registro de 
Preços, visando a aquisição de doses de vacinas Influenza Quadrivalentes, para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
conforme quantidade e especificações constantes no Termo de Referência 428 (4671401). 
A aquisição pretendida está prevista no subitem 6.3.14 do Plano de Contratações 2023, versão preliminar, SEI 
nº.22.0.000012099-9, evento 4408078, tendo, a continuidade do processo, sido autorizada pelo Despacho 
74065 ASTDG (4619895). 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso 182 COLIC (4758382), referente ao Pregão Eletrônico n.º 004/2023 - SRP, 
conforme atesto nos eventos 4759741, 4759845 e 4768435. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, a classificação orçamentária, evento 4669325, bem como o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 4820054), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 004/2023 - SRP, o qual sagrou vencedora a 
empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A – CNPJ 09.053.134/0001-45, para o item 1, pelo valor total de R$ 86.440,00 (oitenta e 
seis mil quatrocentos e quarenta reais), visando o registro dos preços para a aquisição de doses de 
vacinas Influenza Quadrivalentes, ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme quantidade e especificações constantes 
no Termo de Referência 428 (4671401), e Edital 637 COLIC (4758361) decorrente, conforme Ata da Sessão, Resultado por 
Fornecedor e Termo de Adjudicação (4819178, 4819150 e 4819154), tendo sido juntada aos autos a Proposta Realinhada, no 
evento 4818700, e a Declaração de Licitantes, no evento 4819160, para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação; 
2. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
4. DIFIN para providências. 
Concomitantemente, à DIVPGC/CESAU para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 

AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo nº 22.0.000020617-6 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2023 
Tipo: Menor Preço Por Item. 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado. 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: aquisição de subscrição de licenças incluindo atualização e suporte técnico para banco de dados MySQL 
Enterprise Edition, para atender as demandas deste Tribunal de Justiça em uso atualmente pelo Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 25 de janeiro de 2023. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 08 de fevereiro de 2023, às 13h30min (horário de Brasília). 
Local:  www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação, localizada no Edifício Amaro Empresarial, 
situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, por meio do sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12h00min às 18h00min, 
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 25 de janeiro de 2023. 

 
Moacir Campos de Araújo 

Pregoeiro 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 169/2023, de 24 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor SAMUEL VICTOR COSTA JACOME, matrícula nº 357694, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 09/01 a 01/02/2023, a partir de 23/01/2023 até 01/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 17 a 26/07/2023, 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 170/2023, de 24 de janeiro de 2023 
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 DÁRIA MARÍLIA MELO DA SILVA, matrícula nº 356598, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 23/01 a 11/02/2023, a partir de 23/01/2023 até 11/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05 a 24/06/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 171/2023, de 24 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor REGIS OROFINO DA SILVA ZAGO DE OLIVEIRA, matrícula nº 353392, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 24/01 a 22/02/2023, a partir de 24/01/2023 até 22/02/2023, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 11/09 a 10/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 172/2023, de 24 de janeiro de 2023 
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; 
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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 ELAINE ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA MEDEIROS, matrícula nº 197233, relativas 
ao período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 09/01 a 07/02/2023, a partir de 24/01/2023 até 07/02/2023, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 20/03 a 03/04/2023, 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 174/2023, de 25 de janeiro de 2023 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA ISABEL ARAUJO DOS SANTOS, matrícula nº 358084, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 23/01 a 21/02/2023, a partir de 23/01/2023 até 21/02/2023, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/12/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 175/2023, de 25 de janeiro de 2023 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora TAYHELEN DE SOUSA FRANCA, matrícula nº 352823, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09/01 a 07/02/2023, a partir de 26/01/2023 até 07/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 11 a 23/09/2023, em razão de alteração de aquisitivo.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 176/2023, de 25 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUIS FERNANDO DUARTE, matrícula nº 121965, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 25/01 a 08/02/2023, a partir de 25/01/2023 até 08/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 18/03/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 177/2023, de 25 de janeiro de 2023 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CREUZILENE DOS SANTOS LIMA, matrícula nº 218747, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 25/01 a 11/02/2023, a partir de 25/01/2023 até 11/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 25/01 a 11/02/2025, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 178/2023, de 25 de janeiro de 2023 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARCIA REGINA PEREIRA SILVA, matrícula nº 140274, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 25/01 a 23/02/2023, a partir de 25/01/2023 até 23/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 22/01 a 20/02/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 18/2023, de 25 de janeiro de 2023 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, 
matrícula nº 352622, ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 1ª 
VARA CRIMINAL, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2023/134856; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358403 CLIFTON ALVES GOMES CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 09/01/2023 à 13/01/2023 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS  

Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial.  
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA 00.752.386/0001-98 5000168-75.2005.827.2729 R$ 350,35 

ADOLFO DE OLIVEIRA MELO 389.244.391-20 0010547-10.2020.827.2706 R$ 159,32 

ANTONIO CARLOS FERNANDES GUIMARAES 336.272.151-68 0039675-69.2021.827.2729 R$ 1.534,31 

ANTONIO CARLOS PEREIRA BARROS 841.581.403-82 0004881-66.2019.827.2737 R$ 195,11 

ANTONIO FERREIRA MAIA 005.104.676-87 5000168-75.2005.827.2729 R$ 350,35 

ANTONIO NETO PEREIRA DOS SANTOS 002.649.841-37 0007944-41.2015.827.2737 R$ 189,81 

BERNARDINO RODRIGUES BARROS 307.786.541-68 5002372-42.2012.827.2731 R$ 243,90 

CARLOS DIOGO ALVES OLIVEIRA 017.237.061-24 0006982-42.2020.827.2737 R$ 228,12 

CARLOS DOS REIS PARENTE 377.581.361-68 5001266-90.2012.827.2716 R$ 238,76 

CASA DE CARNE E HORTIFRUTI NOVILHO DE 
OURO II LTDA 

02.358.097/0001-34 0011870-02.2020.827.2722 R$ 1.812,97 

CIBELE FERNANDES DE SOUSA 703.132.023-20 0009682-84.2020.827.2706 R$ 174,10 

CINTIA DE PAULA LIMA 012.248.561-04 0009122-83.2019.827.2737 R$ 177,99 

CLASS NEG LTDA 08.677.588/0001-24 0017926-06.2015.827.2729 R$ 293,85 

CLESIO PIRES DA SILVA FERREIRA 041.332.281-54 0013448-23.2018.827.2737 R$ 195,87 

CLEYJANE MOURA DA CUNHA 645.187.601-15 0003741-21.2019.827.2729 R$ 421,57 

COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 01.011.907/0001-19 0011313-78.2021.827.2722 R$ 1.207,68 

DEBORA PEREIRA SANTOS 15.090.243/0001-35 0028772-82.2015.827.2729 R$ 203,82 

DEBORA PEREIRA SANTOS 953.496.771-87 0028772-82.2015.827.2729 R$ 203,82 

DELZUITA RIBEIRO DA SILVA 758.444.601-97 0007071-02.2019.827.2737 R$ 191,46 

DIOMA AIRES BARROS 477.195.671-53 0040948-83.2021.827.2729 R$ 194,24 

DISTRIBUIDORA R V EIRELI 18.226.833/0001-30 0006767-14.2020.827.2722 R$ 338,49 

DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA 02.284.585/0007-30 0028656-03.2020.827.2729 R$ 21,32 

DIVINA CLEMENTINA DE OLIVEIRA 002.826.711-70 0006994-90.2019.827.2737 R$ 169,86 

EDILSON FERREIRA SOARES 907.698.481-68 0000226-70.2022.827.2729 R$ 687,50 

EDUARDO CARLOS BUENO JUNIOR 847.113.021-15 0003575-62.2019.827.2737 R$ 146,62 

ELIANE PEREIRA DA COSTA 733.366.961-00 0008726-72.2015.827.2729 R$ 264,14 

ELSON FERREIRA DOS SANTOS 002.484.771-29 0008664-95.2021.827.2737 R$ 140,43 

EMILIA COSTA DE SOUSA 431.666.791-20 0033628-89.2015.827.2729 R$ 243,84 

ENOQUE SOUZA ALVES 218.717.281-34 0000327-80.2017.827.2730 R$ 8.183,91 

FABRICIO CARDOSO MILHOMEM 710.153.101-68 0007361-17.2019.827.2737 R$ 141,34 

FRANCISCO ALVES DA SILVA 913.881.981-34 0006620-11.2018.827.2737 R$ 190,67 

GABRIEL LUCAS SANTOS DA SILVA 046.713.351-40 0025442-73.2020.827.2706 R$ 138,89 

GERALDO SEBASTIAO FERREIRA 025.237.601-34 0011312-78.2020.827.2706 R$ 243,82 

GRACIELLY SANTOS MARINHO 007.687.921-69 0025502-46.2020.827.2706 R$ 137,89 

HELENA KUSNETSOV 726.411.699-91 0004923-43.2021.827.2706 R$ 26,32 

HILTON MARTINS CORREA 146.588.602-87 5000846-51.2009.827.2729 R$ 300,88 

IRENE PINTO SOARES 073.970.528-86 0006837-49.2021.827.2737 R$ 132,41 

ISABELA FERREIRA 000.070.811-97 0000981-16.2016.827.2726 R$ 78,97 

JANIO PEREIRA ALMEIDA 260.693.771-68 0024030-44.2019.827.2706 R$ 205,58 

JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES FILHO 575.164.721-15 0011107-53.2020.827.2737 R$ 166,79 

JOAQUIM DOMINGOS DE CARVALHO 128.760.201-06 5000106-15.2007.827.2713 R$ 368,27 
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JORGE FERREIRA CARNEIRO 625.304.021-91 0015896-22.2020.827.2729 R$ 1.792,63 

JOSÉ AMARO RODRIGUES DA SILVA 047.542.081-02 0011870-02.2020.827.2722 R$ 1.812,97 

JOSÉ BONFIM LOPES DA SILVA 817.445.791-72 0005512-73.2020.827.2737 R$ 157,86 

JOSE DA PENHA MOREIRA 218.464.991-00 0011611-93.2014.827.2729 R$ 269,17 

JOSÉ LACERDA DA SILVA 648.966.501-82 0003509-91.2018.827.2713 R$ 449,47 

JOSILENE SANDES DE OLIVEIRA 601.574.563-07 0005439-04.2020.827.2737 R$ 170,86 

JOSIMARIA FERNANDES DE SOUSA 021.688.361-08 0005448-63.2020.827.2737 R$ 197,86 

LARISSA RIBEIRO DE SANTANA 708.082.951-87 0006753-19.2019.827.2737 R$ 204,78 

LEOCIR CARLOS CADORE 476.690.559-87 0004754-94.2020.827.2737 R$ 160,12 

LEONARDO PEREIRA BRINGEL 832.517.741-15 0018671-45.2021.827.2706 R$ 761,39 

LETICE CACULA GALVAO 281.908.071-53 0005595-55.2021.827.2737 R$ 132,80 

LUCELI NUNES DE SENA 961.731.221-20 0009379-74.2020.827.2737 R$ 161,82 

LUCIMAR MARIA CARVALHO DE JESUS 454.453.461-53 0032208-49.2015.827.2729 R$ 195,11 

LUCIVANDO ANDRADE ARAÚJO 976.323.331-34 0010534-15.2020.827.2737 R$ 212,12 

M A COMPRA VENDA E LOCACOES EIRELI 34.998.663/0001-69 0033940-55.2021.827.2729 R$ 97,86 

MAGNA FERREIRA SAMINEZ 488.632.703-68 0000262-49.2021.827.2729 R$ 1.647,91 

MANOEL ALVES DE AGUIAR 314.989.491-34 0000242-10.2016.827.2737 R$ 220,54 

MÁRCIA LUIZA VANDERLEY COSTA FEITOSA 617.659.101-53 0009733-02.2020.827.2737 R$ 197,82 

MARCONI MARTINS SOUZA 281.155.382-72 5003771-50.2013.827.2706 R$ 453,64 

MARCOS ROGERIO SILVA 471.330.072-15 0020692-90.2019.827.2729 R$ 30,32 

MARGARETH DA SILVA BRITO 319.790.501-63 0001943-93.2022.827.2737 R$ 900,35 

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 498.380.671-72 0025131-82.2020.827.2706 R$ 161,04 

MARIA DE LOURDES DA SILVA DE AQUINO 342.723.995-00 0028726-89.2020.827.2706 R$ 133,08 

MARIA GOMES DE SOUSA BARROS 964.779.701-04 5002372-42.2012.827.2731 R$ 243,90 

MARIA HELENA ALVES FLEURY 297.305.541-53 0035317-08.2014.827.2729 R$ 380,87 

MARILIA ADRIA SEREJO ARAUJO 025.356.151-50 0009321-48.2022.827.2722 R$ 90,78 

MARLLON GOMES SOUZA 732.055.161-68 5003771-50.2013.827.2706 R$ 453,64 

MARTA RODRIGUES VIEIRA 031.418.351-52 0005874-75.2020.827.2737 R$ 173,36 

MAYRA HEYDT VIEIRA EIRELI 20.936.675/0001-54 0004703-44.2019.827.2729 R$ 34,82 

NELIO DA SILVA ROSAL 212.206.201-06 0005100-11.2021.827.2737 R$ 135,41 

NILZA MARTINS DA SILVA 786.134.691-91 5007142-84.2012.827.2729 R$ 282,47 

NOEMIA AUXILIADORA PARENTE BARROS 806.554.671-49 5002298-85.2012.827.2731 R$ 1.835,99 

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA 288.147.971-53 0018078-26.2015.827.2706 R$ 203,32 

OSVALDIRON ALVES DA SILVA 911.057.571-53 0007148-45.2018.827.2737 R$ 217,33 

PAULO RODRIGUES DO AMARAL 243.083.581-91 0034525-78.2019.827.2729 R$ 411,71 

PETRONILIO GONZAGA CAMPOS 090.441.241-53 0015225-54.2019.827.2722 R$ 142,16 

REAL DEFENSE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
SISTEMA E VIGILÂNICA ELETRÔNICA LTDA 

15.401.836/0001-75 0003003-04.2017.827.2729 R$ 63,82 

REGINALDO VIEIRA RODRIGUES 871.365.461-68 0006767-14.2020.827.2722 R$ 338,49 

RODRIGUES BARROS E GOMES LTDA 03.824.975/0001-22 5002372-42.2012.827.2731 R$ 243,90 

RONALDO FERREIRA DOS SANTOS 618.799.321-72 0007855-13.2018.827.2737 R$ 249,93 

SAMUEL DE OLIVEIRA LIMA 379.864.571-04 5001718-95.2011.827.2729 R$ 65,32 

SIGMA SERVICE ASSISTENCIA TECNICA E 
PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

02.546.262/0001-81 0002855-82.2015.827.2722 R$ 247,27 

SILENI LIMA DE SOUZA 597.262.451-68 0014836-69.2019.827.2722 R$ 141,16 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DEFESA 
AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 

20.973.070/0001-33 
  

0003048-32.2022.827.2729 R$ 1.813,98 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DEFESA 
AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 

20.973.070/0001-33 0043040-34.2021.827.2729 R$ 1.945,30 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DEFESA 
AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 

20.973.070/0001-33 0002954-36.2021.827.2724 R$ 692,41 

SONIA CRISTINA QUEIROZ GOMES 177.733.502-72 5003771-50.2013.827.2706 R$ 453,64 

SONIA MARIA COELHO MOREIRA 278.472.171-04 0004251-73.2015.827.2729 R$ 231,91 

SORAIA MACHADO BATISTA 245.587.882-15 0029974-27.2019.827.2706 R$ 212,60 

VALDEMIR OLIVEIRA 000.960.881-84 0008754-11.2018.827.2737 R$ 204,33 
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VALMIR GOIS DELVECCHIO 715.842.931-87 0011870-02.2020.827.2722 R$ 1.812,97 

VALTER PIRES DE BARROS 276.327.411-00 0008610-32.2021.827.2737 R$ 131,01 

VERONICA ARAUJO SILVA 587.348.641-72 0055069-87.2019.827.2729 R$ 7.093,75 

VIDROLAR COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.373.223/0001-46 0001735-94.2016.827.2713 R$ 78,96 

WALDEMAR FRANCISCO NEVES 074.704.101-63 0012177-76.2018.827.2737 R$ 211,82 

WALTERLUSO ALVES DA SILVA 988.746.241-15 0004573-64.2018.827.2737 R$ 176,81 

WELTON JORNARDO NERES MENEZES 031.578.831-35 0011539-38.2021.827.2737 R$ 198,32 

WIDISLEY SOUSA GUIMARAES 999.358.211-53 0011561-96.2021.827.2737 R$ 172,95 

WIGNO COSTA DE SOUSA 003.902.143-29 0003087-44.2018.827.2737 R$ 196,21 
 

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS 
Pautas 

PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 01/2023 
3ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL 
Serão julgados pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em conformidade 
com o Regimento Interno e  nos termos da Resolução n.º 7/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a TURMA DE 
UNIFORMIZAÇÃO compreende as Turmas Recursais reunidas, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de 
Justiça com competência para: a) julgar incidente fundado em divergência entre as turmas recursais do TJ/TO de interpretação 
de lei sob questão direito material; b) responder a consulta sobre direito processual pleiteadas por um terço dos juízes dos 
juizados especiais do Estado do Tocantins e ou por membro em atividade na turma recursal do Tocantins, em sua 3ª Sessão 
Ordinária de Julgamento Virtual da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no dia 
14/02/2023, às 09:00hs, e término no mesmo dia, os feitos abaixo relacionados. Será admitida a sustentação oral quando 
requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 
14/02/2023 a partir das 09:00hs e término no mesmo dia. 
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio 
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela 
gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao 
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de 
correio eletrônico. 
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios 
necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, 
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas 
sustentações orais. 
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa 
entrar no ambiente virtual de videoconferência. 
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de 
videoconferência. 
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa 
plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo 
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja 
vinculado ao julgamento do processo apregoado. 
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento. 
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins 
(www.tjto.jus.br), bem como no canal do Tribunal de Justiça do Tocantins no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg). 
Processo(s) em Pauta: 
1 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n° 0007933-79.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM: TERCEIRO GABINETE DA 1ª TURMA RECURSAL. 
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA. 
REQUERIDO: VICENTE FURST VILLAS BOAS. 
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225), 
ANA GABRIELLA ARAUJO GOMES (OAB TO005580). 
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR: ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR. 
RELATOR: NELSON COELHO FILHO 
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