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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000011-33.2003.8.27.2710/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000011-33.2003.8.27.2710/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640
APELADO: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS O GRANJAUENSE (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADA REVEL. CURADOR ESPECIAL.
NOMEAÇÃO AUSÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. A ausência de nomeação de curador especial a réu revel citado por edital implica nulidade do processo, por
ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, de ofício,
declarar a nulidade do feito desde o momento em que deveria ter sido nomeado curador especial à executada revel citada por
edital, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Por conseguinte, casso a sentença
recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com observância do disposto no
artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032614-94.2020.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: RICARDO SHINITI KONYA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO VIANA CHAVES NETO (OAB TO005120)
ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO (OAB TO004568)
APELADO: SOLANE RODRIGUES PRADO DOS SANTOS (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: IGOR PRADO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÕES PELO VENDEDOR PARA
TRANSFERÊNCIA DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. CUMULAÇÃO
DE PEDIDOS. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. 1. A controvérsia gira em torno do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre o autor e
requeridos, cujo cumprimento é impugnado pelo requerente/comprador, sob alegação de que adimpliu com seus deveres,
arcando com valor superior ao acordado, no financiamento junto à Caixa Econômica, existindo obrigação de fazer do
vendedor/demandado, referente a atos necessários à transferência do imóvel; razão pela qual, pleiteia que os réus forneçam as
certidões negativas, bem como restituam os valores pagos. 2. No caso dos autos, embora o douto juízo singular tenha entendido
pela falta de interesse de agir do autor, uma vez que pode obter sozinho e sem intervenção do judiciário as certidões
requisitadas; verifica-se que, além da apresentação de documentos, subsiste pedido da execução de multa pelo não
cumprimento do contrato e ressarcimento de valores pagos, os quais demonstram o interesse processual e pretensão do direito
buscado pela parte autora. 3. Portanto, a sentença extintiva deve ser revista, em observância aos princípios da celeridade,
economia processual e primazia do julgamento de mérito, posto que, do contrário, seria necessário o ajuizamento de nova ação
idêntica. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sentença cassada.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso manejado e, DAR-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de
2021.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009259-11.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0038576-74.2015.8.27.2729/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E
TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL)
ADVOGADO: SILVONEY BATISTA ANZOLIN (OAB MT008122)
AGRAVADO: ELIZEU DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ABEL CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO004156)
ADVOGADO: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO004155)
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ADVOGADO: BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO004232)
ADVOGADO: LUCIANO BARBOSA DA COSTA (OAB TO006095)
AGRAVADO: FELIPE GUIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO
PROCESSUAL DIANTE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ. DECISÓRIO QUE EXPRESSAMENTE ENFRENTOU AS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. INTENTO DE REDISCUTIR O PRÓPRIO MÉRITO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE
EM DECLARATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO DO INTENTO PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art.
1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material. 2. In casu, o embargante sustenta que o julgado foi omisso ao entendimento jurisprudencial do
STJ quanto à necessidade de suspensão das ações e execuções que tenham reflexo patrimonial enquanto perdurar a liquidação
extrajudicial da devedora. 3. A matéria aventada como omissa foi expressamente enfrentada no julgado recorrido, consoante
voto condutor do acórdão, onde se concluiu pelo descabimento de sucessivas prorrogações da liquidação extrajudicial quando
ultrapassado o prazo legal previsto na Lei nº 5.764/1971, como no caso concreto, inclusive, com amparo na assente e
contemporânea jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inconformada com a decisão, a parte embargante pretende ver
reexaminada a questão de acordo com seus propósitos, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico na via estreita dos
aclaratórios. 5. A simples apresentação de embargos de declaração, uma única vez, não autoriza a aplicação de multa por
protelação (art. 1.026, § 2º, do CPC), caso não se verifique o intuito de protelar o feito, induzir o juiz a erro ou se utilizar do
processo para conseguir objetivos ilegais. 6. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
conhecer, contudo, NEGAR PROVIMENTO ao presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Votaram
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida.Representante da
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 26 de janeiro de 2022.
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000046-27.2003.8.27.2731/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: PAULA SOUZA CABRAL 8787298
APELADO: DISTR. DE BEBIDAS FILHOS DO AMOR LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: MOZAR ROSA PIMENTA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: APELAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO RECURSO. EXECUTADOS/APELADOS CITADOS POR
EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO
PREJUDICADA. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido
nomeado curador especial, hipótese dos autos, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que
deveria ter ocorrido tal nomeação. 2. Recurso conhecido para anular, de ofício, a Execução originária a partir do evento 1, INIC1,
p. 27, por ausência de nomeação de curador especial aos executados/apelados, devendo o feito prosseguir a partir daí com a
nomeação de curador especial, declarando prejudicada a presente Apelação, bem como o reexame necessário.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, ANULAR, de
ofício, a Execução originária a partir do evento 1, INIC1, p. 27, por ausência de nomeação de curador especial aos
executados/apelados, devendo o feito prosseguir a partir daí com a nomeação de curador especial, DECLARANDO
PREJUDICADA a presente Apelação, bem como o reexame necessário, nos termos do voto da Relatora. Votaram
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 26 de janeiro de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012071-62.2018.8.27.2722/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0012071-62.2018.8.27.2722/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR)
ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (OAB TO04691A)
ADVOGADO: CELSO MARCON (OAB SP260289)
ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB SP187329)
APELADO: ARACELI LOPES TEIXEIRA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA. ART. 485, § 1º, DO
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CPC OBSERVADO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste previsão legal
condicionando a extinção do feito por abandono processual à prévia intimação do causídico. 2. Conforme jurisprudência recente,
para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo prescindível a
intimação de seu advogado. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencida a relatora,
no sentido de CONHECER do recurso, por presentes os seus pressupostos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Sem
majoração de honorários, pois, ausente a fixação da verba na origem nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz JOCY
GOMES DE ALMEIDA e os votos do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER e do Desembargador ADOLFO AMARO
MENDES acompanhando a divergência. A Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE - Relatora, votou no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
e o voto do Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS acompanhando a relatora. Palmas, 26 de janeiro de
2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001453-93.2011.8.27.2729/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
PROCURADOR: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA MP4191
APELADO: CEREALISTA SANTA FÉ LTDA (RÉU)
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A)
ADVOGADO: MAURICIO IVONEI DA ROSA (OAB TO04818A)
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU)
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797)
APELADO: JOÃO TELMO VALDUGA (RÉU)
ADVOGADO: WILSON LOPES FILHO (OAB MA004431)
ADVOGADO: RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES (OAB SP261141)
APELADO: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR (RÉU)
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334)
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339)
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216)
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU)
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216)
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360)
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334)
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339)
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365)
APELADO: EDUARDO BONAGURA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640
APELADO: HONORATO BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO MODERNO. ARTIGO 9º E 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE
RETORNOU OS AUTOS À ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CUMPRIMENTO
PELO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE. 1. Não merece acolhida a preliminar de violação do princípio da não
surpresa e do contraditório moderno – artigo 9º e artigo 10 do CPC, posto que a sentença foi proferida na fase de recebimento ou
rejeição da ACP, após a apresentação de manifestações dos requeridos, com previsão expressa no artigo 17, § 8º, da Lei
Federal nº. 8.429/92, sendo esta uma norma de caráter especial que deve prevalecer sobre a regra geral, a qual tem por
finalidade evitar o prosseguimento da ação civil pública desprovida de justa causa. Devendo ser ressaltado que houve a
instauração do contraditório efetivo e preliminar, com a oportunidade das partes se manifestarem sobre todos os fundamentos
aduzidos, o que se mostra inerente à fase processual de prelibação da ACP, sem qualquer infração aos invocados dispositivos
do CPC. 2. Também não encontra abrigo a alegação ministerial de que o Juiz singular descumpriu o acórdão anterior do
Tribunal, o qual foi enfático ao “deferir o pedido alternativo, desconstituindo a sentença recorrida e determinar que seja
oportunizada a emenda da inicial”, de vez que ao receber de volta o processo na origem o Ministério Público foi intimado para
emendar a inicial, dentro do prazo legal, cumprindo com exatidão o comando do aresto, sem qualquer infração ao devido
processo legal e tampouco pode ser interpretado como ofensa à coisa julgada. 3. A sentença recorrida merece retoque na parte
que decretou a prescrição em face de Carlos Henrique Amorim, Eduardo Bonagura e Antônio Lopes Braga Júnior, com base no
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artigo 23, I, da LIA. Embora não tenha incidência da Súmula 106-STJ, pois o autor da ação deixou de incluir os requeridos na
inicial, por ato exclusivo seu, não podendo ser atribuído qualquer atraso à máquina judiciária, correndo livremente e sem
embaraço o prazo prescricional de 05 anos, deve-se ter em conta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário
por ato doloso tipificado na LIA, de modo que a prescrição alcança apenas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei
Federal 8.429/92, na esteira do entendimento firmado pelo STF no julgamento em repercussão do geral do RE 852.475/SP
(Tema 897). MÉRITO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. FASE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DO ATO ÍMPROBO. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. ARTIGO 17, § 6º, DA LEI FEDERAL 8.429/92. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL E NA LEI FEDERAL 8.666/93. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. DOLO
NA CONDUTA AUSENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ARTIGO 17, § 8º, DA LEI FEDERAL 8.429/92. REEXAME
NECESSÁRIO. CONHECIMENTO DE OFICIO. APELO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE E REEXAME NECESSÁRIO
IMPROVIDO. 4. Na fase de recebimento da inicial da ACP, quando se analisa a presença de justa causa, é ônus do autor da
ação a demonstração de indícios mínimos do ato de improbidade imputado, nos moldes exigidos pelo artigo 17, § 6º, da Lei
Federal. Nº. 8.429/92, sendo que no caso versado o MPE, apesar da sua extensa narrativa inicial e da emenda, não trouxe
qualquer lastro probatório mínimo. 5. Vale lembrar que a maior evidência de improbidade em que o MPE se apoia seria o suposto
preço vil da alienação do imóvel, o que na sua visão teria gerado dano ao erário, porém não foi essa conclusão a que chegou o
Tribunal de Contas do Estado (Acórdão nº. 866/2017-TCE-TO), o qual analisou os contratos celebrados e não encontrou
qualquer indício de dano ao erário, até porque a alienação com encargo se baseia em Lei Estadual e Decretos Execu tivos. 6. De
tal sorte que inexiste justa causa para a ação civil pública proposta em desfavor dos apelados, haja vista a ausência de prov a
indiciária mínima de que tenham dispensado indevidamente licitação ou dela se beneficiado, além do que não existe prova de
dano ao erário, não se desincumbindo o Parquet do ônus probatório estipulado pelo artigo 17, § 6º, da Lei Federal nº. 8.429/92.
7. Não bastasse a ausência de prova indiciária mínima, o que é suficiente para não receber a inicial da ACP – artigo 17, § 8º, da
LIA, a sentença recorrida foi além e apontou detalhadamente a inexistência de ato de improbidade administrativa e a
improcedência da ação. 8. Destaque-se que no caso versado não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento de
alienação dos imóveis litigiosos, tendo em vista que amparado em legislação estadual especifica, baseado no valor fixado em
decreto regulamentar e com evidente interesse público em realizar a alienação com encargo, com vistas a promover o
desenvolvimento econômico e social através da geração de emprego e renda, sendo dispensada a licitação por força do disposto
no artigo 17, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, além do que, frise-se, não existe prova mínima de dano ao erário, conforme
reconhecido pelo TCE. 9. Necessário enfatizar que a inconstitucionalidade aventada é na verdade a causa de pedir e não o
pedido da lide, assumindo contorno “incidenter tantum”, não restando demonstrado qualquer vício na Lei Estadual nº 1.799/2007,
a qual dispõe sobre a criação de Distritos Industriais e Áreas Empresariais no Estado do Tocantins, onde consta no artigo 2º
autorização legislativa expressa ao Poder Executivo para alienar, com encargos, os imóveis localizados nos Distritos Industriais e
Áreas Empresariais, através de critérios objetivos fixados em ato próprio regulamentador previsto no § 2º do citado artigo. 10. É
clara a intenção do Poder Legislativo de conferir ao Poder Executivo autorização para alienação, mediante encargos, dos imóveis
públicos localizados nas áreas industriais/comerciais, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico/social e
assegurar o interesse público, o que se mostra de acordo com a previsão do artigo 19, inciso XIX, da Constituição Estadual, a o
passo que compete ao Poder Executivo a edição de Decreto regulamentador, que certamente não se configura como autônomo,
mas decorrente da necessidade de regulamentação definida pela norma legal originária, no caso a Lei Estadual 1.799/2007, não
havendo que se falar em usurpação de competência do legislativo ou mesmo exorbitância do poder regulamentar do Decreto
Executivo, estando em consonância com o disposto no artigo 40, inciso II, da Constituição Estadual. 11. Em resumo, a alienação
com encargo do imóvel litigioso encontra amparo na Lei Estadual 1.799/2001 e nos Decretos 3.076/2007, 3.086/2007,
3.653/2009, 3.990/2010 e 4.067/2010, sendo dispensada a licitação para promover o interesse público na geração de emprego e
renda, mediante o cumprimento de critérios objetivos, em respeito ao disposto no artigo 17, § 4º, da Lei Federal 8.666/93. 12. É
notório que desde a sua criação em 1988 o Estado do Tocantins atuou de maneira efetiva e intensa no incentivo à habitação e à
atividade comercial/industrial, como forma de promover o crescimento da economia e a própria consolidação do Estado no
cenário nacional, de modo que foi editada a Lei Estadual nº. 2.021/2009, dispondo sobre a regularização fundiária no Município
de Palmas, dos bens imóveis de domínio do Estado, constituindo-se também em verdadeira autorização legislativa para
alienação dos imóveis, inclusive sob a modalidade de compra direta. De igual modo, foi editada Lei Estadual nº. 2.758/2013, q ue
ratificou contratos celebrados anteriormente, restando abrigada a possibilidade de dispensa de licitação na forma declinada no
aludido artigo 17, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93, além do que o STF reconheceu a sua constitucionalidade (ADI 5.333/TO). 13.
Frise-se que a conduta dos agentes públicos de promoverem a alienação dos imóveis se encontra amparada na legislação
estadual citada, o que afasta a presença do dolo ou má-fé dos agentes públicos que agiram de acordo com a previsão legal
(Precedentes: STJ REsp 1635846/SP e AgRg no REsp 1352934/MG). 14. Em tais condições, diante da ausência de prova
indiciária mínima quanto à conduta ímproba imputada aos requeridos, carecendo a ação de justa de causa, aliado à
comprovação da legalidade da dispensa de licitação, inexistência de dolo ou dano ao erário, é de se impor a rejeição da ação
civil pública nos moldes declinados no artigo 17, § 8º, da Lei Federal nº. 8.429/92. 15. Por derradeiro, é necessário conhecer, de
oficio, do reexame necessário da sentença que julga improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
(STJ - AgInt no AREsp 1008646/MG), o qual por sua vez não merece provimento. 16. Apelo ministerial provido parcialmente e
reexame necessário improvido.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, tão somente para reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de
condenação em ressarcimento ao erário, mantendo-se a prescrição das demais sanções previstas no artigo 12 da Lei Federal

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5128 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

6

8.429/92 em relação aos requeridos CARLOS HENRIQUE AMORIM, EDUARDO BONAGURA e ANTÔNIO LOPES BRAGA
JÚNIOR, restando hígida a sentença quanto ao mais, e NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário. Sem condenação em
custas ou honorários advocatícios - artigo 18 da Lei Federal nº. 7.347/1985 (STJ, AgInt no REsp 1736894/ES, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018), nos termos do voto da Relatora.
Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante
da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 26 de janeiro de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015431-03.2020.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: MARIA RITA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: ADALBERTO LUIZ RIBEIRO (OAB TO005184)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ITAGUATINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM POR
AFETAÇÃO DE IRDR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA EXORDIAL QUE SE DIFERE DAS TESES AFETADAS PELO IRDR Nº.
0010329-83.2019.827.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Todavia, no caso em tela, a
sua pretensão se consolida na declaração de inexistência de negócio jurídico com a instituição financeira credora, ao argumento
de que, mesmo sem contratar nenhum “seguro de vida”, as parcelas vêm sendo debitadas em seu benefício previdenciário,
evidenciando, pois, cobranças indevidas. 2. Por outro lado, in casu, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual”, e
não discute requisitos de formalização de contrato (necessidade de documento público, etc.). 3. Logo, o presente feito não
comporta a suspensão por força do incidente de resolução de demandas repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite
neste tribunal. 4. Agravo conhecido e provido. decisão reformada.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 1ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, CONHECER do agravo de instrumento e,
no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito originário,
haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº.
0010329-83.2019.827.0000 nos termos do voto do Relator. Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve
representada pelo o Procurador de Justiça, ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 26 de janeiro de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013745-39.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB TO04258A)
AGRAVADO: A.R LIMA EIRELI
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NA 1ª INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DURANTE O QUINQUÍDIO POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA
LIMINAR. PREVISÃO LEGAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deixo de conhecer os argumentos trazidos pelo Agravante no tocante
à impossibilidade de alienação do bem. Tais argumentos não foram ventilados na 1ª instância, não tendo o Juízo a quo analisado
e se posicionado quanto à questão. Vedação à supressão de instância. 2. A vedação de retirada do bem da Comarca deve
perdurar apenas até o decurso do prazo de 05 (cinco) dias conferido ao devedor fiduciário para quitação da integralidade do
débito, conforme previsão expressa do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. Multa fixada em patamar compatível com o
caso concreto, suficientemente onerosa no caso de descumprimento da decisão, calculada à luz dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. 4. Agravo parcialmente conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE o recurso, não apreciando o argumento de suposta impossibilidade de alienação do bem e no mérito NEGAR
PROVIMENTO em relação ao quantum mantendo-se a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de janeiro de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001981-13.2019.8.27.2737/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001981-13.2019.8.27.2737/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: AGOSTINHO ANTENOR LOPES DOS REIS (AUTOR)
ADVOGADO: AUGUSTO CÉSAR BORTOLETTO BERNARDES DA SILVA (OAB TO06309A)
APELADO: ESTADO DE GOIÁS (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5128 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

7

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES DO CÉSIO
137. LEI ESTADUAL Nº 14.226/2002. PENSÃO ESPECIAL. DOENÇA CRÔNICA. SÚMULA 6 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 6 do Tribunal de justiça do Estado de Goiás, para fazer jus ao
recebimento da pensão especial de que trata a Lei Estadual nº 14.226/2002, a parte interessada, que não esteja relacionada no
anexo II da referida lei, deve preencher os requisitos do artigo 4º, além de fazer prova do nexo causal entre a exposição à
radiação (Césio 137) e a doença crônica apresentada, admitindo-se, para tanto, todos os meios de prova aceitos pelo direito. 2.
Muito embora o apelante tenha juntado manifestação favorável do Ministério Público Federal e relatório médico psiquiátrico
particular e, portanto, produzidos unilateralmente, descrevendo algumas sequelas que teriam decorrido do acidente radioativo,
não foi o suficiente para demonstrar o nexo causal entre a doença, sendo imprescindível a realização de laudo médico pericial
para constatar o nexo causal. 3. Ainda que o autor tenha protestado na sua peça inicial pela produção de prova pericial médica,
não se manifestou em especificação de provas, implicando, com isso, preclusão do seu direito à produção da referida prova. 4.
Não ficando comprovado o liame causal entre a doença e a radiação pelo Césio 137, a pretensão para o percebimento da
pensão especial, deve ser julgada improcedente. 5. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários advocatícios,
pois incabível na espécie, tendo em vista que não fixados na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de janeiro
de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara da família e sucessões
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº
00191697820208272706 - (Chave nº 520021243720) - proposta por ODETH PAULA ARAUJO em desfavor de
ESPÓLIO SEBASTIÃO PAULA SILVA, falecido em 16 de maio de 2020, em vida era portador da Cédula de Identidade RG nº
071437152019-4 SSP/MA, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 151.882.992.91, filho de Antônio Paula Silva e Tionilia Pereira
Guimarães, conforme certidão de Óbito lavrada sob o nº 008569 01 55 2020 4 00062 131 0012483 31 junto ao Cartório do
registro CIvil e Pessoas Naturais de Altamira - Pará., observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo
ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo
comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum
local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0019169-78.2020.8.27.2706 e
chave 520021243720 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça
do
Estado
do
Tocantins.
Link
de
acesso
ao
processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e vinte e dois (10/02/2022). Eu, Celina Martins de Almeida Brito, técnica judiciária/mat. 238445, digitei e conferi.

3ª vara cível
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Magistrado ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0002935-26.2017.8.27.2706, proposta por
BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, em desfavor de LATITUDE CALÇADOS FEMENINOS, DANIELA MENDES
PEREIRA e BERNADETE COELHO DOS SANTOS, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias para CITAR a LATITUDE
CALÇADOS FEMENINOS, DANIELA MENDES PEREIRA, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de
15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor de R$ 155.977,49 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e
quarenta e nove centavos),, corrigidos e atualizados, caso cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios fixados,
entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no importe de 5% do valor da causa; ou OFERECER EMBARGOS
MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a segu ir
transcrito: " DESPACHO/DECISÃO - Citem-se as requeridas Latitude Calçados e Daniela Mendes por edital. Prazo 30
dias. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito". ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado
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na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 de Janeiro de 2022.
Eu Elias Mendes Carvalho, Escrivão Judicial, que digitei. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.

Central de execuções fiscais
Às partes e aos advogados
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000111-68.2001.8.27.2706/TO
CHAVE: 237356445913
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): SÉRGIO RODRIGO DO VALE PG6720412
Executado: SHARLY WANDERSON CARNEIRO BENEVIDES
Executado: LUZIA ALVES DE MACEDO SILVA
Executado: GUIOMAR CARVALHO SILVA GOMES
Executado: SILVA BENEVIDES & GOMES LTDA
SENTENÇA: “(...) Destarte, o marco inicial se deu em 17/03/2015, portanto, o prazo prescricional ocorreu em 17/03/2021, uma
vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Destarte,
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente ao
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código
de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado no
entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais, tendo em
vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente além de perder o seu direito
em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente sentença; 2 - Promova a retirada dos
gravames existentes sobre bens de titularidade da partes executadas (evento 30); 3 - Caso seja interposto recurso de apelação:
I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III), Intime-se. Cumpra-se.
Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 00300095020208272706/TO
CHAVE: 731939040820
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051,
Executado: WADSON ROQUE BERNARDES
SENTENÇA: “(...)Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 9, bem como, as custas processuais, em virtude da constatação de falecimento do executado anterior ao ato citatório.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Intime-se o exequente da presente
sentença; 2.Proceda-se com o recolhimento do mandado distribuído no evento 7. Araguaína -TO, 11de Fevereiro de 2022,
ALVARO NASCIMENTO CUNHA – Juíz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 294/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 11 de fevereiro de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
11/2/2022 à 18/2/2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
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Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designado o Dr. Álvaro Nascimento Cunha, juiz de direito, titular da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 11/2/2022 às 11h59 do dia 18/2/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Keila Pereira Lopes Cruz, técnico judiciário, lotado(a) na 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, telefone (63)98442-5866, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins.
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5128 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

10

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e vinte e dois (11/2/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

ARRAIAS

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 295/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 11 de fevereiro de 2022
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA,
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 11 de a 18 FEVEREIRO de 2022.
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições, legais etc.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021 (evento 4087769).
CONSIDERANDO Certidão Nº 6762 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF AURORA e Informação Nº 3540 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF
DIANÓPOLIS.
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017,
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS.
RESOLVE
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 11/02/2022 a 18/02/2022.
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria.
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que,
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de
medidas de urgência.
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ).
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade.
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021.
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis,
Paranã e Taguatinga.
Márcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro
ANEXO - Portaria Nº 295/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 11 de fevereiro de 2022
COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS
18H DO DIA 11/02/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 18/02/2022
JUIZ - COMARCA DE DIANÓPOLIS
SERVIDORES/TELEFONE
ASSESSORA: PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, MAT.: 353179
DR. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA
TÉCNICO JUDICIÁRIO: EMERSON RESPLANDES DA SILVA, MAT:352490
JÚNIOR
TELEFONE: (63) 9 9289 9719
COMARCAS
OFICIAL DE JUSTIÇA.
RENATA MICHELLE MARRA NUNES - MAT. 134658 ARRAIAS, PARANÃ E AURORA
( COMARCA PARANÃ)
TELEFONE: (63)984419545
ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 (COMARCA
DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS
DIANÓPOLIS)
TELEFONE: (63) 98517-2194
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AURORA

1ª escrivania criminal
Editais
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALISTAMENTO DE JURADOS (ART. 426 DO CPP).
A Doutora EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito da Comarca da Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER , a todos quantos o presente Edital de Publicação de
Alistamento de Jurados virem ou dele conhecimento tiverem, que foram alistados os jurados abaixo nomeados para o ano de
2022. Transcorrido o prazo para impugnação, não havendo tal, ficando está em definitivo.
1-Adenice da Silva Gualberto, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
2-Adélio Nunes Teixeira, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
3-Adesvaldo Ramos Barbosa, brasileiro, guarda, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
4-Aldemy Cezário de Torres, brasileiro, agente administrativo, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
5-Aurinda dos Santos Ferreira, brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
6-Aldair Gonçalves da Silva, brasileiro, agente de vigilância sanitária, residente e domiciliado em Combinado-TO;
7-Amanda Gomes Queiroz, brasileira, agente comunitária de saúde, residente e domiciliada em Combinado-TO;
8-Adão Alves da Paz, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Combinado-TO;
9-Abimael Bispo da Cruz, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, Plano Alto, zona rural de Lavandeira-TO;
10-Adílio Gonçalves Conceição, brasileiro, agente de vigilância de endemias, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
11-Adilson Gonçalves da Conceição, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado na Fazenda Boa Vista, zona rural de
Lavandeira-TO;
12-Adnilza José dos Santos, brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
13-Agacy Pereira de Oliveira, brasileiro, eletricista em manutenção de rede, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
14-Alcilene Rosa Santana, brasileira, merendeira, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
15-Aldair Gonçalves Dias, brasileiro, gari, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
16-Alessandra Cardoso de Araújo, brasileira, operadora dos programas da saúde, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
17-Ana Cláudia Leal Trindade, brasileira, técnica em enfermagem do PSF, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
18-Antonia Serafim dos Reis, brasileira, professora, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
19-Antônio José de Souza Filho, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
20-Armindo Oliveira da Silva, brasileiro, secretário municipal de gabinete, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
21-Arnaldo Alves da Silva, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
22-Ângela Ramos de Queiroz, brasileira, recepcionista, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
23-André Luis Pereira de Araújo, brasileiro, agente comunitário de saúde, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
24-Célio de Araújo Barbosa, brasileiro, agente de vigilância sanitária, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
25-Cleonice Alves da Silva Lima, brasileira, professora, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
26-Cleusa Maria de Souza, brasileira, agente comunitário de saúde, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
27-Conceição Soares da Silva, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
28-Coralina Ferreira de Oliveira, brasileira chefe de enfermagem, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
29-Celcimário Dias Gonçalves, brasileiro, conselheiro tutelar, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
30-Célio Roberto Batista Ferreira, brasileiro, agente comunitário de saúde, residente e domiciliado em Combinado-TO;
31-Cinomia Barbosa Soares, brasileira, auxiliar de ensino infantil, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
32-Cláudia Jesus Barbosa Silva, brasileira, recepcionista I, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
33-Claudineia de Oliveira Nascimento, brasileira, secretária de finanças, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
34-Claudines Maria Ferreira, brasileira, professora, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
35-Cleide Ferreira da Silva Fonseca, brasileira, agente comunitário de saúde, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
36-Cleudes Soares da Silva, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
37-Cristiano de Souza Bastos, brasileiro, motorista II, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
38-Daniella Pereira de Oliveira, brasileira, diretora de departamento, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
39-Dayse de Cássia Gomes Souto, brasileira, auxiliar de ensino infantil, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
40-Dieny Cristina Dias da Silva, brasileira, coordenador/gestor bolsa familiar, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
41-Dilson da Rocha Oliveira, brasileiro, motorista, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
42-Dilton da Rocha Oliveira, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
43-Divino Maurício da Silva, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
44-Durcimar dos Santos Firmino, brasileiro, funcionário público, reside e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
45-Débora Soares Gomes, brasileira, professora, reside e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
46-Danúbia de Oliveira Moura Urcino, brasileira, funcionária publica municipal, residente e domiciliado em Aurora do TocantinsTO;
47-Edilson da Rocha Pereira, brasileiro, diretor de esportes, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
48-Edimar Gonçalves Dias, brasileiro, conselheiro tutelar, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
49-Edivania Maria dos Santos Rocha, brasileira, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
50-Edma Maria Veríssimo Ribeiro, brasileira, técnico em enfermagem, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
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51-Edna Pereira da Rocha Cezar, brasileira, professora, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
52-Ednilson da Rocha Pereira, brasileiro, guarda noturno, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
53-Edson de Jesus Dias, brasileiro, diretor de departamento de almoxarifado, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
54-Edson Lopes da Cruz, brasileiro, guarda noturno, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
55-Eleny Cezar de Menezes Lopes, brasileira, professora, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
56-Eliana Lemos do Prado, brasileira, recepcionista I, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
57-Eliana Pereira de Oliveira, brasileira, diretora escolar, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
58-Eliane Maria dos Anjos Martinho, brasileira, coordenadora escolar pedagógica, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
59-Elias Ferreira Lemos, brasileiro, motorista, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
60-Eliede Pereira Soares, brasileira, recepcionista I, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
61-Elielto Bastos dos Santos, brasileiro, diretor de departamento, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
62-Eliene Bastos Lima, brasileira, assistente social, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
63-Eliene Cezar de Menezes, brasileira, porteira servente, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
64-Eliene Pereira Lemos, brasileira, porteira servente, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
65-Eliene Pereira Soares, brasileira, professora, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
66-Eloito Gonçalves da Cruz, brasileiro, gari, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
67-Erlandes Barbosa da Paixão, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
68-Evelly Cristina Sales Ferreira, brasileira, diretora de departamento, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
69-Edilson de Santana Pereira, brasileiro, agente comunitário de endemias, residente domiciliado em Combinado-TO;
70-Eliene de Souza Brandão, brasileira, professora municipal, residente domiciliado em Combinado-TO;
71-Edilson de Santana Pereira, brasileira, agente comunitário de endemias, residente domiciliada em Combinado-TO;
72-Eliane do Prado Araújo Cruz, brasileira, secretaria da infância e juventude, residente domiciliada em Novo Alegre-TO;
73-Elenice Cardoso da Silva, brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente domiciliada em Novo Alegre-TO;
74- Edilson Ferreira de Souza, funcionário municipal, residente em Aurora do Tocantins-TO;
75-Fábio Ferreira de Oliveira, brasileiro, secretário de saúde, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
76-Fagner Luiz Ferreira Soares, brasileiro, secretário escolar, reside e domiciliado em Lavandeira-TO;
77-Francisca Paulino Chaves, brasileira, chefe de recursos humanos, reside e domiciliada em Lavandeira-TO;
78-Fernando Cândido da Costa, brasileiro, funcionário público municipal, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
79-Fernanda de Oliveira Lima Martins, brasileira, professora, residente em Aurora do Tocantins-TO;
80-Geovane Guilherme Ferreira, brasileiro, mecânico, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
81-Geraldo Souza Amaral, brasileiro, técnico em radiologia, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
82-Gilmar Dias da Cruz, brasileiro, agente comunitário de saúde, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
83-Gilmar Ferreira da Silva, brasileiro, agente de vigilância epidemiológica, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
84-Graziela Palmeira Wanderley, brasileira, recepcionista, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
85-Glaucia Gomes Bílio, brasileira, técnica de enfermagem, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
86-Gleyson Silva dos Santos, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Combinado-TO;
87-Gilberto Antunes dos Santos, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Combinado-TO;
88-Gaspar Pinto Sobrinho Júnior, brasileiro, guarda/vigia, residente e domiciliado em Combinado-TO;
89-Gabriela Neres da Silva, brasileira, monitora de PETI, residente e domiciliada em Combinado-TO;
90-Genecy Bispo Gonçalves, brasileira, merendeira, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
91-Gilene Gonçalves dos Santos, brasileira, professora, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
92-Gizelle Pereira Santos, brasileira, recepcionista, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
93-Genilda Aparecida Souza, brasileira, professora, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
94-Hudson Cardoso Severo, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
95-Hélio da Paixão Oliveira, brasileiro, encarregado da água, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
96-Hugo Vinicius Pereira Alves, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
97-Hudimilla Rodrigues Cordeiro, brasileira, professora, residente e domiciliada em Combinado-TO;
98-Ilda Martins da Silva, brasileira, cozinheira, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
99-Ilza da Rocha Oliveira, brasileira, professora, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
100-Ioneide de Barbosa Medeiros Lima, brasileira, diretora escolar, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
101-Ivaneide da Rocha Oliveira Serafim, brasileira, secretária de educação, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
102-Ivanilde Alves Pacheco, brasileira, técnico sala de vacina, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
103-Ivone Justo da Silva, brasileira, merendeira, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
104-Joselia Gomes de Almeida, brasileira, funcionária pública municipal, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
105-Joselia Pereira de Souza, brasileira, funcionária pública municipal, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
106-Juranice Francisco Moreira, brasileira, funcionária pública municipal, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
107-Jaime Pereira dos Santos, brasileiro, gari, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
108-Jovecy Ferreira de Almeida, brasileiro, guarda, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
109-Jediany Batista da Silva, brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
110-José Donizete Francisco Borges, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Combinado/TO;
111-José Onivante Pinto Pereira, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Combinado/TO;
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112-Janaína Dias Ferreira, brasileira, agente comunitária de saúde, residente e domiciliada em Combinado/TO;
113-Joselita da Cruz Tavares, brasileira, merendeira, residente e domiciliada em Combinado/TO;
114-José Nenê Sobrinho, brasileiro, agente comunitário de saúde, residente e domiciliado em Combinado/TO;
115-Jair Gonçalves dos Santos, brasileiro, motorista II, residente e domiciliado em Lavandeira-TO
116-Jaime Oliveira Santos Júnior, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
117-Janaina Alves Teixeira, brasileira, técnica em enfermagem, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
118-Jane Alfredo de Castro Costa, brasileira, coordenadora escolar pedagógica, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
119-Jarlice Gonçalves dos Santos, brasileira, assistente administrativa, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
120-Joami Gonçalves dos Santos, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
121-João Vieira da Cruz, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
122-Jonas de Souza Fernandes, brasileiro, secretário de agricultura e infraestrutura, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
123-José Brasiliano José dos Santos, brasileiro, mestre de obras, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
124-José da Costa Torres, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
125-José Francisco de Castro Sobrinho, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
126-Jovelina Pereira da Silva, brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
127-Juarez Lopes de Oliveira, brasileiro, agente de endemias, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
128-Juelino Pereira Soares, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
129-Junicon Gomes Serafim, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
130-Juraildes Pereira dos Santos, brasileiro, motorista II,residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
131-Jurandy Correia de Oliveira, brasileiro, guarda noturno, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
132-Kamila Cezar Lopes, brasileira, assistente administrativo, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
133-Laureni Carmo Oliveira, brasileira, professora, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
134-Lúcio Rodrigues Tavares, brasileiro, funcionário público municipal, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
135-Leila Sandra de Oliveira de Almeida, brasileira, professora, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
136-Luciano Magno Gomes da Silva, brasileiro, agente de vigilância epidemiológica, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
137-Lucinei Silva Oliveira, brasileira, coordenadora pedagógica, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
138-Laína Matos Tavares, brasileira, assistente administrativo, residente e domiciliada em Combinado-TO;
139-Marcos Vinicius de Oliveira, brasileiro, funcionário público municipal, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
140-Maria Francisca Moreira, brasileira, funcionária pública municipal, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
141-Maria Aparecida Correia Souza, brasileira, funcionária pública municipal, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO
142-Maristelia de Oliveira Torres, brasileira, funcionária pública municipal, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
143-Manoel Aprijio Neto, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
144-Marcos Dione Ferreira Gomes, brasileiro, coordenador de departamento, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
145-Mário Martins Campos, brasileiro, guarda/vigia, residente e domiciliado em Combinado-TO;
146-Marciana Francisca Barbosa Araújo, brasileira, agente de combate a endemias, residente e domiciliada em Combinado-TO;
147-Maria José Rodrigues da Silva, brasileira, professora, residente e domiciliada em Combinado-TO;
148-Názia Ribeiro de Souza, brasileira, professora, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins-TO;
149-Nívea da Silva Borges, brasileira, técnica em enfermagem, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
150-Nilva Vieira de Farias, brasileira, professora, residente e domiciliada em Combinado-TO;
151-Osman Freire dos Santos, brasileiro, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
152-Paulo Palmeira de Souza, brasileiro, fiscal de tributos, residente e domiciliado em Combinado-TO;
153-Pedro Lourenço Vieira, brasileiro, guarda/vigia, residente e domiciliado em Combinado-TO;
154-Paulino da Costa Silva, brasileiro, funcionário público municipal, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO.
155-Patrícia Bispo dos Santos, brasileira, técnica em enfermagem, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
156-Rogério Silva Moreira, brasileiro, assistente administrativo, residente e domiciliado em Combinado-TO;
157-Rayane Silva da Mata, brasileira, conselheira tutelar, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
158-Rivaldo Serafim Bastos, brasileiro, mecânico de veículos, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
159-Rogério Dias da Cruz, brasileiro, secretário de educação, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
160-Roniel José dos Santos, brasileiro, fiscal de obras e postura, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
161-Rosely Martins dos Santos, brasileira, merendeira, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
162-Sandra Aparecida Montalvão Bastos, brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada em Lavandeira-TO;
163-Severino Manoel de Souza Filho, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
164-Sinvaldo Gonçalves da Silva, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
165-Thays Alves da Cruz, brasileira, assistente administrativo, residente e domiciliada em Novo Alegre-TO;
166-Vanilda Antônio de Almeida, brasileira, agente administrativo, residente domiciliada em Novo Alegre-TO;
167-Viviane Aires Alves Vieira, brasileira, professora, residente e domiciliada em Combinado-TO;
168-Valdeci Marques de Araújo, brasileiro, guarda/vigia, residente e domiciliado em Combinado-TO;
169-Valdezi Pereira da Silva, brasileiro, agente comunitário, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
170-Valdimiro Ferreira dos Anjos, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
171-Valmir Pereira da Silva, brasileiro, agente comunitário, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
172-Walber José de Souza, brasileiro, assistente administrativo, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
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173-Wederson Olimpio de Souza, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins-TO;
174-Weberson da Silva Nascimento, brasileiro, operador de máquinas, residente e domiciliado em Novo Alegre-TO;
175-Zenilton Dias de Oliveira, brasileiro, operador de máquinas pesadas, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
176-Zildemar Ferreira Teles, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Lavandeira-TO;
DA FUNÇÃO DO JURADO:
Art. 436 . O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18(dezoito) anos de notória
idoneidade.
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em
que são os juízes togados.
E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou que se expedisse o presente EDITAL, nesta sua primeira publicação que
será afixado no Placar do Fórum local e publicado no Diário da Justiça, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
DADO e passado nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, aosoito dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte e dois, (08.02.2022). Eu,Rosanne Pereira de Souza, Escrivã Judicial o digitei. (ass.) Emanuela da Cun ha
Gomes, Juíza de Direito.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos Ação Penal, processo n° 00021798720178272715 que a justiça pública move contra o acusado
ERVEN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, natural de Cristalândia/TO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido aos
29/08/1995, CPF nº 060.816.041-52, filho de José Alves do Nascimento e Sebastiana Alves de Aguiar, residente no Setor das
Manilhas/cerâmica, estando atualmente em local incerto e não sabido para que fique intimado(a) pelo presente sobre a
designação de Audiência De Instrução E Julgamento A se realizar no dia 22/03/2022 às 11:00 HS, na sala de audiências do
fórum local, sendo a mesma realizada por meio virtual, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu
comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e
Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 11 de fevereiro de 2022. Eu JEFERSSON
RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.

GOIATINS

1ª escrivania cível
Editais
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto desta Comarca de Goiatins – Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este
Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Contratos Bancários, Obrigações, DIREITO CIVIL registrada sob
o n. 0000821-04.2019.8.27.2720, na qual figura como requerente BANCO DO BRASIL SA e Requeridos IVANILDE COELHO DE
SOUSA, brasileira, solteira, agricultora, filha de ALCINA COELHO DE SOUSA, nascida em 22/09/1969, portadora da Carteira de
Identidade nº 0148612920138, expedida pelo DGPC/MA, inscrita no CPF sob o nº 045.316.881-71, vem por meio deste, CITAR
a demandada para no prazo deste, pagar a dívida ou nomear bens à penhora, bem como possa oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando -se
precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel será nomeado curador especial
para apresentação de defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 09 (nove) dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Maraína Moreira da Costa, mat. n 358131, digite.

GUARAÍ

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de citações com prazo de 30 dias
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de
Sentença, registrada sob o n. 5003113-78.2013.8.27.2721, movida por T.G.S. em desfavor de FÁBIO DA SILVA FERREIRA,
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brasileiro, solteiro, mecânico, inscrito no RG n. 298.259 SSP/TO, CPF n. 008.582.581-61; encontrando-se atualmente em lugar
incerto e não sabido, e, por meio deste fica INTIMADO de todo teor da presente ação (evento 1- INIC1); bem como,
INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito fixado na condenação, que consta do demonstrativo
discriminado e atualizado de crédito, acrescido das custas judiciais desembolsadas (salvo assistência judiciária gratuita), sob as
penas da lei. Ficando ADVERTIDO que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o executado de multa de 10%
(dez por cento), honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor cobrado (NCPC, art. 523, § 1º). Sendo que,
transcorrido o prazo e não efetuado o pagamento, munido da 2ª via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à
PENHORA e AVALIAÇÃO de bens passíveis de execução, com concomitante lavratura do auto e tais atos, INTIMANDO a parte
devedora, a fim de que ofereça impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1º do art. 475 -J, do
CPC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as
penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte e dois (10/02/2021). Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, digitei.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS, registrada sob o n. 0004126-56.2020.8.27.2721, movida por D.K.M.C. E D.K.M.C. menor representada por sua
mãe Sra. C.M.A em desfavor de RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO, brasileiro, convivendo em regime de união estável, lavrador,
inscrito no RG n. 341.623 SSP-TO, CPF n. 029.825.541-35; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por
meio deste fica CITADO o requerido, para, que pague o débito acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidência de multa correspondente a 10% do valor devido, e, também, honorários advocatícios no valor de 10% (art. 523, do
CPC). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
(art. 525, do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse
expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e
sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 10/02/2022. Eu, Elisania
Farias Coelho, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS, registrada sob o n. 5000443-04.2012.8.27.2721, movida por P.O.C.S. representado por
A.L.C.S. em desfavor de FRANCISCO BIAPINO MATIAS FERNANDES, brasileiro, convivendo em regime de união estável,
auxiliar de serviços gerais, filho de Francisco de Assis matias e Cecília Fernandes de Oliveira, inscrito no RG n° 2.063.796
SSP/DF, CPF nº 908.145.501-00; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica INTIMADO de
todo teor da presente ação (evento 1- INIC1); bem como, querendo, responder a ação dentro de 15(quinze) dias, sob pena de
terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou o
MM. Juiz de Direito, Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente
publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois
(10/02/2022). Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi.

GURUPI

1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0009908-07.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) FERNANDO AFONSO CARVALHO SILVA, brasileiro, unidoestavelmente, “chapa”, nascido aos 07 de maio de
1987, natural deFormoso do Araguaia-TO, filho de Zélia Pereira de Carvalho eJoão Afonso Carvalho Silva, inscrito no CPF sob o
nº:025.795.001-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 14 da
Lei nº 10.826/03. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusaç ão
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem
condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e
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passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de dezembro. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente
Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0020158-70.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) ISAAC RIBEIRO SILVA, brasileiro, nascidoem 20 de agosto de 2001, filho de Maria Ivanilde Ribeiro
Cavalcantee Sebastião Rodrigues da Silva, portador do RG n.° 1453784 e CPFn.° 076.536.781-57, atualmente em lugar incerto
e não sabido, como incurso nas sanções do Art. 180, caput, c.c. Art. 29, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento
do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça,
ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 33, cujo dispositivo segue transcrito:
"Pelo o exposto e mais que dos autos consta, e nos termos do artigo 387 do Caderno Processual Penal julgo PROCEDENTE a
denúncia e em consequência condeno MAGNO LOPES DA SILVA como incurso nas sanções penais do Art. 180, caput, c.c. art.
29, e Art. 307, todos do Código Penal (em concurso material); e ISAAC RIBEIRO SILVA como incurso nas sanções penais do
Art. 180, caput, c.c. Art. 29, do Código Penal". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos
02/02/2022. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0000166-26.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) NAÍRA VITORIA BARBOSA, brasileira, união estável, nascida em 23/05/2000, filhda de Maria Aparecida Pereira
Barbosa, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 180, caput, do
Código Penal e no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.. Ee para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital,
que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor
da sentença condenatória inserida no evento nº 155, cujo dispositivo segue transcrito: "Posto isso, julgo procedente o pedido
contido na denúncia, e, via de consequência, CONDENO a acusada NAIRA VITÓRIA BARBOSA nas penas do art.
180, caput, do Código Penal e no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 04 de fevereiro de 2022. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS
A Drª. Cibele Maria Bellezia, MMª Juíza de Direito auxiliar da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0009526-82.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) JÚLIO MARQUES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, vigilante nascido aos 01/09/1968, filho de Patrocinio Marques
de Sousa e Laurinda de Jesus Gonçalves, portador do CPF n.° 380.455.911-53, atualmente em lugar incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do
acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça,
ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 33, cujo dispositivo segue transcrito:
"Pelo o exposto e mais que dos autos consta, e nos termos do artigo 387 do Caderno Processual Penal julgo PROCEDENTE a
denúncia e em consequência condeno JÚLIO MARQUES DE SOUSA, como incurso nas sanções penais do art. 155 caput do
Código Penal". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de fevereiro de 2022.
Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente.

1ª vara da família e sucessões
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0001741-98.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS
AUTOR: MAYSA DA SILVA LUCENA
RÉU: WANDERSON DA SILVA CAMPOS
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de WANDERSON DA SILVA CAMPOS, brasileiro, solteiro, autonômo, demais qualificações
desconhecidas, filho de Silvana da Silva Lima, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença
proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Portanto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes para
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que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do Art. 90, § 3º do CPC.
Após o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado, deem-se as devidas baixas e arquive-se. Intimem-se. Ciência ao
Ministério Público. Cumpra-se. Gurupi, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.”
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 9 de fevereiro de 2022. Eu (Marinete Barbosa
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE
DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0006594-53.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
AUTOR: JULIA INACIA DA COSTA
RÉU: LURDES DA CONCEIÇÃO e outro
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de LURDES DA CONSOLAÇÃO, casada, residente e domiciliada na Rua 8, Quadra 09, Lote 18,
Setor Parque Primavera, Gurupi-TO, inscrita no CPF sob o nº. 641.036.331-15, residente e domiciliada atualmente em lugar
incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante todo o
exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (evento 33), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para reconhecer e declarar a existência da união
estável entre JULIA INACIA DA COSTA e LIBERIO JOSE DA SILVA, dentro do período de convivência, qual seja, com início
em 06/04/1985 e término em 02/06/2014, com o falecimento de Libério. JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º, do Código
de Processo Civil. Sem honorários. Ressalto que, nos termos da Recomendação Nº 8 - CGJUS/ASJECGJUS do Estado do
Tocantins e do artigo 98, § 1º, inciso IX, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça concedida aos requerentes,
compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer
outro ato notarial necessário à efetivação dessa decisão judicial. Considerando que as partes desistiram do prazo recursal,
certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. Em seguida, observadas as cautelas e formalidades de praxe, dêse baixa definitiva e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim
Alfaix Natário - Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 9 de
fevereiro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE
AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0002048-91.2017.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de sentença
AUTOR: IVANICE PIRES AGUIAR
RÉU: JOSIVAL RODRIGUES DA SILVA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO deJOSIVAL RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, casado, comerciante, sem endereço
eletrônico, portador do RG n° 1167190 SSP-TO, inscrito no CPF n° 778.823.421-49, residente e domiciliado atualmente em lugar
incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito.Condeno a
parte autora ao pagamento das custas, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Sem
honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data
certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 9 de fevereiro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária
que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0001163-82.2014.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de sentença
Requerente: IVANESSA PATRÍCIA LOURENÇO DAS NEVES
Requerido: WISLEY BELLE MARCONES ALVES PEREIRA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de WISLEY BELLE MARCONES ALVES PEREIRA, brasileiro, convivente em regime de união
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estável, armador, demais qualificação pessoal ignorada, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da
sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento
das custas, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Sem honorários. Com o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 11 de fevereiro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0012131-98.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
AUTOR: CLISLAYNE BEZERRA DA SILVA
RÉU: RHANG RACKS OLIVEIRA DAS NEVES
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de RHANG RACKS OLIVEIRA DAS NEVES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º
1.164.531 2ª SSP/TO, inscrita no CPF sob o n.º 041.297.161- 58, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não
sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora
ao pagamento das custas, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Sem honorários.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada
pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 11 de fevereiro de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e
conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.

3ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º 00006819520188272722, de Ação de Execução de Título
Extrajudicial requerida por BANCO BRADESCO S.A. em face de MURIELIO JULIO RIBEIRO DE SOUZA, e por este
meio INTIMA o executado MURIELIO JULIO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, profissão: ignorada, solteiro, inscrito no
CPF/MF nº 028.230.721-44, RG: 636711, emissão: 05/11/1999, nascimento: 30/05/1987, filiação: Cleonice de Souza Costa
e Jose Ribeiro de Souza??, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Intimar Vossa Senhoria da penhora de
valores via sistema SISBAJUD, nos termos do despcho constante doe vento 111, para, querendo, apresentar manifestação
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao
processo será através da Chave n.º 879252912518, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10 de fevereiro de 2022. Eu, SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, Técnico Judiciário
de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

MIRACEMA

1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER, a quantos virem o presente edital de
intimação com prazo de 20 dias, extraído da Ação de Execução Fiscal, nº 5000205-41.2010.827.2725, onde PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS move em desfavor de DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, virem ou
dele conhecimento tiverem que fica por este, INTIMADO, DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL inscrito sob o
CNPJ: 65.654.303/0001-73, dos termos despacho proferido nos presentes autos evento 34, para efetuar o pagamento voluntário
do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de
10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado
de penhora e avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º. DESPACHO: "(1. INTIME-SE o executado, na
pessoa de seu advogado, ou por carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública, para efetuar o
pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de
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multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente
expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º)". E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de
costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, em 24 de outubro de 2019.
Eu,Maria Sebastiana Galvão da Silva,, o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS DOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS O
DOUTOR MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO
Juiz de Direito em substituição automática da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de citação com prazo de 30 dias,
extraído do processo nº 0003301-66.2021.8.27.2725, Ação de Usucapião, onde figura como requerente INVESTCO SA e
requerido VILMA LUIZA DE OLIVEIRA SOUSA, PAULO ROBERTO DE SOUZA, DUNALVA DE FATIMA, DOMINGOS DUARTE
DE SOUSA, DERLENE DE LOURDES SOUZA, DEBRAIR IZIDORO DE SIQUEIRA, CESIMAR MARIA GOMES DE SOUZA e
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente CITADOS: Os terceiros
interessados, incertos e desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, dos termos da petição inicial para contestar a ação no
prazo de 15 dias, para a qual restam os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, devidamente intimados por meio
deste. DESPACHO: "CITEM-SE, por edital, com o prazo de 30 dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo
259, I do CPC/15)". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e
terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. Referente ao imovel usucapiendo Lote rural denominado fazenda
ateve, lote 10, do loteamento n. 3 rodeio, situado no município de Miracema do Tocantins - TO. DADO E PASSADO nesta cidade
de Miracema do Tocantins, 01/02/2022. Eu, Maria Sebastiana Galvão da Silva, Servidor Judicial, o digitei.

PALMAS
1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz 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 que por este Juízo e respectivo Cartório, se
processam os autos da Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 , registrada sob n.º 0017268-06.2020.8.27.2729, interposta
por LEYLLANE SOUZA DE CARVALHO em desfavor de ALANJONES QUEIROZ RAMOS DE JESUS, que fica CITADO por este
edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer
contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se
encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o
presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e a fixado
uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 11/02/2022, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou.

2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0010565-35.2015.8.27.2729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: VALDEVAN BILISARIO DA SILVA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmas-TO, 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, COM O PRAZO DE 10 (dez) DIAS, VALDEVAN BILISARIO DA SILVA, brasileiro, casado, mecânico, filho de Bento
Bilisario da Silva e de Maria da Costa da Silva, nascido aos 06/04/1971, residente na Avenida I, Quadra 127, lote 13, Aureny III,
nesta Capital; atualmente em lugar incerto e não sabido; para comparecer na 2ª Vara Criminal de Palmas, munido dos
documentos de identificação ( RG, CPF) e número de conta bancária, visando à restituição do valor recolhido a título de
fiança no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) e seus acréscimos. DESPACHO: Remeto os autos à Secrim para
intimar Valdevan Bilisário da Silva, via edital (eis que foi intimado da sentença por este meio) para levantamento/restituição do
valor pago a título de fiança. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema. . O presente edital será publicado no Diário
da Justiça e uma 2ª via ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, 11/02/2022. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR
BORGES, digitei e subscrevo.
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Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00064263520188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: LÁZARO MARQUES DE SOUSA
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) LÁZARO MARQUES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 26/07/1993?,
filho de Luíza Marques de Sousa e Vitorino de Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta)
dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0006426-35.2018.8.27.2729, cujo
resumo/teor segue transcrito: "O Ministério Público do Estado do Tocantins, em 05 de março de 2018, denunciou VICTOR
MANOEL DA SILVA DIAS, brasileiro, solteiro, filho de Franciania Aparecida da Silva e de Rivaldo Pinheiro Dias, natural de
Araguaína-TO, nascido aos 27/03/1999, R.G. nº 1343588 e CPF 068.488.221-32, residente e domiciliado na Rua 15, Quadra 16,
Lote 09, Araguaína-T O, telefone (63) 99290- 0435 e LÁZARO MARQUES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, filho de Luíza Marques
de Sousa e Vitorino de Sousa, natural de Araguaína/TO, nascido aos 26/07/1993, residente e domiciliado na Rua da Violetas,
Quadra 52, Lote 15, Palmas/TO, imputando-lhe a conduta delitiva a seguir narrada: “(...)Noticiam os autos do Inquérito Policial
que por volta das 15h do dia 05 de fevereiro de 2018, na Avenida Tocantins, próximo ao CIRETRAN, Taquaralto, Palmas, TO, o
denunciado Victor Manoel da Silva Dias portava, sem autorização legal, dez cartuchos calibre 38, intactos. Na mesma data, no
interior da residência situada à Rua das Violetas, Quadra 14, Lote 53, Setor Jardim Bela Vista, Palmas, TO, o denunciado Lázaro
Marques de Sousa possuía, sem autorização legal, uma arma de fogo artesanal, tipo espingarda, sem calibre definido. Segundo
se apurou, a polícia estava em uma diligência quando avistou numa parada de ônibus o denunciado Victor em atitude suspeita,
portando uma grande bolsa verde. Por isso, resolveram realizar a abordagem do referido indivíduo, tendo sido encontrada uma
carteira com dez munições calibre 38, intactas. Em seguida, dirigiu-se até a residência em que o denunciado Victor havia
pernoitado, no intuito de localizar a arma correspondente às munições apreendidas. No local, a Polícia foi recebida pelo
denunciado Lázaro que franqueou o acesso à casa e informou que possuía uma arma de fogo, sem autorização legal. Diante
disso, foi-se realizada a prisão em flagrante dos dois denunciados. O denunciado Lázaro confessou ser o proprietário da arma de
fogo encontrada em sua residência, e acrescentou que é faccionado do Comando Vermelho e que mantinha o artefato em seu
poder com a finalidade de “matar PCC”, referindo-se aos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da
Capital. Assim sendo, o denunciado VICTOR MANOEL DA SILVA DIAS, está incurso no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/03, e
LÁZARO MARQUES DE SOUSA, incurso no artigo 12, “caput”, da mesma Lei (...)”. Auto de exibição e apreensão, evento 01 dos
autos de inquérito policial em apenso. Laudo pericial de eficiência em arma de fogo, evento 26 dos autos de inquérito policia l em
apenso. Denúncia recebida em 07.03.2018 (evento 03). Devidamente citado, através da Defensoria Pública aviou sua defesa
preliminar (evento 35 e 42). Aberta a instrução processual, audiência realizada por videoconferência nos moldes da Portaria
Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, em razão da
pandemia por covid-19, com gravação audiovisual registrada pela plataforma digital SIVAT - Sistema de Videoconferência e
Audiências do Tocantins. A audiência de instrução e julgamento seguiu o procedimento previsto no artigo 400, do Código de
Processo Penal. Foram inquiridas as testemunhas Rones de Oliveira Lino e Iracis Alencar Gonçalves, arroladas pelas partes. Foi
oportunizado ao processado o direito de entrevistar-se reservadamente com seu defensor. Após, iniciou-se o interrogatório com a
qualificação do acusado, devidamente cientificado sobre o direito de permanecer em silêncio, optou por responder às perguntas.
Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências. O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais
orais. Em suas alegações finais orais o representante ministerial requereu a condenação de VICTOR MANOEL DA SILVA DIAS,
como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/03, e LÁZARO MARQUES DE SOUSA, incurso no artigo 12, “caput”, da mesma
Lei. Já a defesa em sede de alegações finais orais requereu a absolvição dos denunciados, primeiramente porque a viatura
estava descaracterizada, o Victor estava com munições e é um fato materialmente atípico, tendo precedentes do próprio Tribunal
deste Estado. Quanto a abordagem na casa de Lázaro os policiais em juízo afirmaram que ele convidou eles para adentrarem,
sabendo ter uma arma. Sabemos que isso na aconteceu, s policias adentraram sem autorização judicial, com arma em punho,
pisaram na constituição federal. Ao ser interrogado o denunciado Victor Manoel da Silva Dias disse que os policiais estavam com
o carro descaracterizado. Estava fazendo xixi atrás do ponto de ônibus quando os policiais o enquadrou e conduziu até a
delegacia. Veio de Araguaína com destino até Paraíso para trabalhar em uma fazenda, resolver passar só um dia na casa do
Lázaro. Os policiais já chegaram entrando na casa, sem pedir autorização e abordaram o Lázaro pedindo pra por a mão na
cabeça. Uma pessoa tinha lhe dado as munições e resolveu levar para Paraíso caso alguém tivesse o interesse em comprar.
Não tinha nenhuma arma. A testemunha de acusação Rones de Oliveira Lino ao ser inquirida em juízo disse que estava em
patrulhamento coma guarnição e avistou o Victor em atitude suspeita com uma mochila na costas. Fizeram a abordagem e
revistaram a mochila onde foram encontradas algumas munições intactas. Conduziram o suspeito até a delegacia e chegando lá
perguntaram onde ele estaria morando, ele respondeu que estava passando os dias na casa de um amigo. Chegaram à
residência e foram recebidos pelo Lázaro que autorizou a entrada na residência. Encontraram uma espingarda caseira,
perguntaram pela nota fiscal e ele disse que não tinha. Conduziram-no até a delegacia. Na delegacia o Lazaro alegou que
participava de uma facção (comando vermelho) e tinha a arma para se defender. A testemunha de acusação Iracis Alencar
Gonçalves ao ser inquirido em juízo disse que abordaram o Victor e encontraram as munições dentro de uma mochila. Foram na
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residência do Lázaro que ele estava hospedado e acharam uma arma de fogo. QUANTO AO DENUNCIADO VICTOR MANOEL
DIAS DA SILVA: Como se verifica nos fragmentos acima, o acusado Victor foi abordado por policiais e portava dez cartuchos;
Diante disso, pode-se afirmar que o acusado portava a as munições; A despeito disso, entendo que o acusado não merece ser
sancionado penalmente, pois não violou o bem jurídico tutelado pela norma em comento, qual seja a incolumidade pública. Desta
forma, ainda que estivesse portando as munições, não cometeu crime, pois não vulnerou a paz social. QUANTO AO
DENUNCIADO LAZARO MARQUES DE SOUSA: A testemunha Rones ao ser inquirida em juízo não justificou a entrada na casa
sem mandado. A testemunha Iracis apresentou outra versão e não justificou a entrada sem mandado. A testemunha de
acusação Rones de Oliveira Lino ao ser inquirida em juízo disse que estava em patrulhamento coma guarnição e avistou o Victor
em atitude suspeita com uma mochila na costas. Fizeram a abordagem e revistaram a mochila onde foram encontradas algumas
munições intactas. Conduziram o suspeito até a delegacia e chegando lá perguntaram onde ele estaria morando, ele respondeu
que estava passando os dias na casa de um amigo. Chegaram à residência e foram recebidos pelo Lázaro que autorizou a
entrada na residência. Encontraram uma espingarda caseira, perguntaram pela nota fiscal e ele disse que não tinha.
Conduziram-no até a delegacia. Na delegacia o Lazaro alegou que participava de uma facção (comando vermelho) e tinha a
arma para se defender. A testemunha de acusação Iracis Alencar Gonçalves ao ser inquirido em juízo disse que abordaram o
Victor e encontraram as munições dentro de uma mochila. Foram na residência do Lázaro que ele estava hospedado e acharam
uma arma de fogo. A polícia entrou na casa sem mandado, não havia flagrante, não havia perigo genérico. A Constituição
Federal traz as exceções à regra geral, em que a autoridade poderá ingressar na residência de qualquer pessoa, nos casos de:
a) flagrante delito; b) desastre; c) para prestar socorro, ou; d) durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, inciso XI, CF/88).
Não houve nenhuma exceção. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO
DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR.
REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.( HABEAS
CORPUS Nº 598.051 - SP (2020/0176244-9). Ante o exposto, absolvo VICTOR MANOEL DA SILVA DIAS e LÁZARO
MARQUES DE SOUSA dos crimes que lhe foram imputados na exordial acusatória. Acerca da arma de fogo e munições, oficiese ao Exército para o recolhimento e destruição. P.R.I. Não havendo recurso, arquive-se. Palmas/TO, 28 de janeiro de 2022.
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 10/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES,
digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00366557520188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: EDIMAR DA SILVA SANTOS
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) EDIMAR DA SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, ajudante, natural de Piripiri-TO, nascido aos
24/12/1980, portador do RG nº 538147441 SESP/POLÍCIA CIVIL/SP, inscrito no CPF nº 031.038.941-04, filho de Antônio
Sampaio dos Santos e Teresa da Silva Santos, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim
de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0036655-75.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue
transcrito: "I - RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado do Tocantins, em 05 de outubro de 2018, denunciou EDIMAR DA
SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, ajudante, natural de Piripiri-TO, nascido aos 24/12/1980, filho de Antônio Sampaio dos
Santos e Teresa da Silva Santos, portador do RG nº 538147441 SESP/POLÍCIA CIVIL/SP, inscrito no CPF sob nº 031.038.941 04, residente domiciliado na Rua 22, Lote 11, Quadra 75, Aureny IV, Palmas-TO, telefone (63) 98501-2141., imputando-lhe a
conduta delitiva a seguir narrada:“(...)Noticiam os autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência que, no dia 08 de março 2018 ,
por volta das 16h20, na Avenida E, Setor Aureny IV, PalmasTO, o denunciado EDIMAR DA SILVA SANTOS, em alta velocidade
na direção de veículo automotor, marca HONDA, modelo CG 160, PLACA QKE-2803, cor vermelha, praticou lesão corporal, em
Raimundo da Cruz Araújo , em seguida, fugiu do local do acidente para escapar à responsabilidade penal ou civil que lhe
pudesse ser atribuída, além de ter deixado de prestar socorro à vítima, quando lhe era possível fazê-lo sem risco
pessoal. Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado conduzia a citada motocicleta na Avenida E, Setor Aureny IV,
Palmas-TO, em alta velocidade, e quando a vítima fez uma conversão para a esquerda para acessar a Rua 08, o denunciado
colidiu com a motocicleta da vítima e ambos caíram. Após o acidente, o denunciado fugiu do local, não prestou socorro à vítima,
e nem ligou para a ambulância ou para a polícia. Uma pessoa que passava no local ajudou a vítima a se levantar e o mesmo foi
caminhando para casa. Em decorrência do acidente, a vítima Raimundo da Cruz Araújo sofreu lesões na mão direita, nos dedos
da mão esquerda e no tornozelo do pé, porém, não foi ao hospital porque achou que não precisava. A vítima informou que ficou
quinze dias sem trabalhar, em decorrências das lesões sofridas. Foi juntado aos autos o Laudo de Exame de corpo de delito da
vítima, evento 06, o qual constatou que houve lesão corporal por instrumento de ação contundente. Assim agindo, o denunciado
EDIMAR DA SILVA SANTOS, incorreu nas sanções do artigo 303, parágrafo único, c.c. art. 302, § 1º, inciso III, e art. 305, todos
do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do CP(...)”. A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2018 (evento 04).
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Ao ser citada apresentou sua defesa via Advogado no evento 23. Aberta a instrução processual, a audiência realizada por
videoconferência nos moldes da Portaria Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio Tribunal de Justiça e da CorregedoriaGeral da Justiça do Tocantins, em razão da pandemia por covid-19, com gravação audiovisual registrada pela plataforma
digital SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins. audiência de instrução e julgamento seguiu o
procedimento previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal. Foi colhida a declaração da vítima Raimundo da Cruz
Araújo. Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Aldeny da Cruz Araújo e a Defesa
insistiu na oitiva das testemunhas Maria Creuza da Silva Santo e Nilza Gomes da Silva. Em sede de audiência de continuação, a
audiência de instrução e julgamento seguiu o procedimento previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal. Foi inquirida a
testemunha Aldeny da Cruz Araújo, arrolada pelas partes. A defesa dispensou a oitiva das testemunhas Maria Creuza da Silva
Santos e Nilza Gomes da Cruz. Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências. O Ministério Público
apresentou alegações finais orais. Finda a instrução, o Promotor de Justiça e a defesa não fizeram novos requerimentos e a
defesa solicitou as alegações finais em forma de memoriais. O Representante Ministerial em sede de alegações finais orais,
requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa em sede de alegações finais por memoriais
requereu: “(...) A. A absolvição fundamentada nos termos do artigo 386, II e VII do Código Penal, por não haver prova da
existência do fato e estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; B. Subsidiariamente, seja a pena base fixada
em seu mínimo legal; C. Fixação do regime prisional menos gravoso e proporcional; D. Concessão do direito de recorrer em
liberdade (...)”. A vítima Raimundo da Cruz Araújo ao ser inquirida em juízo disse que o acidente ocorreu na Aureny IV e
aproximando-se de sua casa tem uma rotatória para entrar em uma avenida. Estava em uma motocicleta Biz, aproximando-se da
rotatória tem uma lombada bem alta que quando chove fica água acumulada e nisso os motociclistas aproveitam para passar
com alta velocidade. Quando se aproximava perto o cruzamento tinha uma moto que vinha atrás com alta velocidade, olhou pelo
retrovisor e achou melhor parar para que ele pudesse passar em sua frente, mas como o acusado estava em alta velocidade,
não conseguiu parar antes que atingisse a traseira de sua moto. Com o impacto acabou caindo por cima da moto e o acusado
também caiu. Suas mãos e joelhos estavam no chão fazendo com que se arrastasse no chão. Como o acusado quase não
sofreu lesão, levantou-se ligeiro e pegou sua moto evadindo-se do local. As pessoas que estavam nos comércios próximos
presenciaram todo o acidente e foi prestar socorro á vitima. Ficou com algumas lesões em suas mãos. O acusado não entrou em
contato com a vítima para saber como ele estava. Registrou uma ocorrência e a polícia conseguiu encontrar o suspeito. Teve
que pagar o concerto de sua moto que ficou em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais). Não teve nenhuma perícia no local. Um
rapaz que vendia picolé estava no momento que aconteceu e anotou a placa da motocicleta que o acusado estava pilotando. Na
delegacia o acusado compareceu para se justificar com a delegada, mas não se lembra de quem era. A testemunha de acusação
Aldeny da Cruz Araújo ao ser inquirida em juízo disse que presenciou o acidente. Seu irmão que foi vítima vinha descendo em
direção a Avenida TO e o acusado também. A vítima parou, pois estava passando muito carro no momento, fazendo com que o
acusado colidisse na traseira de sua motocicleta. Caíram os dois no chão, um por cima do outro. O acusado fugiu do local sem
prestar socorro. O vendedor de picolé pegou a placa da moto do acusado. Prestou socorro para seu irmão. O acusado tentou
desviar do quebra mola pela sua lateral, na qual a vítima estava parada nesse mesmo lugar. Recebidos, vieram-me conclusos
para sentença. Há inconsistência entre a denúncia e o depoimento da testemunha Aldeny. Ele diz que a vítima estaria parada,a
denúncia diz que ela estava andando. Não há laudo pericial do acidente de trânsito juntado nos autos. O denunciado foi
localizado porque um vendedor de picolé anotou a placa da moto. A vítima não reconhece o denunciado, na delegacia o acusado
compareceu para se justificar com a delegada. Durante a instrução criminal nota-se que há fragilidade acerca das provas. Não
havendo provas suficientes, não há que se falar em condenação. II - DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE
A DENÚNCIA para absolver o acusado EDIMAR DA SILVA SANTOS. P.R.I. Não havendo recurso, arquive-se. Palmas, 07 de
fevereiro do ano de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 10/02/2022. Eu, NAYNA
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00095517920168272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: GUILHERME BARROS OLIVEIRA
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) GUILHERME BARROS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 24/04/1997, portador do RG
nº 987429 SSP/TO, filho de Nilton Ribeiro Oliveira e de Analina Alves Barros Ribeiro?, atualmente em local incerto e não sabido,
com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 000955179.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério
Público do Estado do Tocantins em desfavor de Joabe Setúbal da Cruz e Guilherme Barros Oliveira, pela prática da conduta
descrita no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in
verbis: [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1° de março de 2016, por volta das 21h00min, em frente à
residência situada na Rua 12, Quadra 19, Lote 09, Aureny IV, nesta Capital, os Denunciados, agindo consciente e
voluntariamente, subtraíram, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis. Segundo logrouse apurar, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas a vítima Yuran Rodrigues Carneiro encontrava-se na calçada de sua
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residência, situada no endereço já referido, juntamente com sua mãe e três vizinhos, momento em que foi abordada pelos
denunciados, os quais estavam numa motocicleta, sendo que o denunciado Guilherme Barros Oliveira ficou na mesma
esperando, enquanto o denunciado Joabe Setúbal da Cruz desceu da garupa com uma arma de fogo na mão, dizendo “p assa o
celular”. Yuran então entregou seu celular moto G ao mesmo. Os autores subtraíram ainda aparelhos celulares de três vizinhos
da vítima que estavam no local e evadiram-se. Consta que policiais militares realizavam serviço de patrulhamento pela Avenida
Raimundo Galvão da Cruz, Setor Taquaralto, nesta Capital, e se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta, os quais,
ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga em alta velocidade. Em virtude disso foi realizada perseguição, e numa rua o
condutor da motocicleta bateu num pedaço de madeira, ocasião em que os autores caíram ao chão. No entanto, antes da queda,
Joabe Setúbal da Cruz dispensou uma arma de fogo fora. Em seguida a polícia conseguiu abordar Joabe e Guilherme e já havia
sido informada que tinha ocorrido roubo de celulares no Setor Aureny IV, observando que as características dos autores
coincidiam com as dos dois. Consta que os denunciados foram prontamente reconhecidos pela vítima e por uma testemunha,
não havendo qualquer dúvida, quanto a serem os autores do roubo acima comentado, sendo presos em flagrante e conduzidos à
Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. [...]A denúncia foi recebida em 22 de março de 2016 (evento 4). Houve
citação dos acusados (eventos 9 e 10). Foram apresentadas respostas à acusação (eventos 21 e 34). Por não incorrer em
nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de
instrução e julgamento. A primeira audiência ocorreu em 9/7/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do
depoimento as acompanha: 1. PM Fernando Ferreira Domingos. Estavam em patrulhamento e os réus estavam de moto. Ao
avistarem a viatura, empreenderam fuga. Acompanharam eles, o da garupa jogou uma arma. Eles caíram porque bateram num
local. Detiveram eles. Uma das vítimas os reconheceu. Não lembrou da arma que foi apreendida. Não conhecia os réus. Não
lembrou se eles usavam capacete na abordagem nem a cor da moto. Não lembrou da vítima, se era homem ou mulher. Não
lembrou como a vítima narrou o roubo nem o que foi encontrado com os réus. Não lembrou quem fez a busca. Não se recordou a
forma que o reconhecimento foi realizado. Não lembrou se foram apreendidos dois celulares. A segunda audiência ocorreu em
15/9/2021. Foram ouvidas as seguintes informantes e testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Fabrício
Alexandre Lopes. Participou das prisões dos réus. Estavam de patrulhamento tático e se depararam com eles na avenida.
Quando viram a viatura, empreenderam fuga. Um deles jogou a arma fora e acabaram batendo num pedaço de pau, caíram.
Saíram correndo, mas conseguiram pegá-los. A arma foi apresentada, tinha duas munições. Tinham dois celulares, mas não
recorda se eram da vítima. Não lembra se confessaram. Eles estariam fazendo vários assaltos de celular. Não recorda se
conversou com a vítima. Acha que eles estavam de capacete. Eles caíram, não recordou se correram com ou sem capacete. Viu
eles sem capacete na Delegacia e no local da ocorrência. Teve COVID e não lembra da fisionomia. Não lembra da cor da moto.
Não lembra da vítima dizer que a moto tinha uma cor, mas ser outra. Não lembra de quem eram os celulares. 2. Camila Setúbal
da Cruz Pontes, irmã de Joabe. Acha que não foi Joabe, pois seu irmão sempre trabalhou, nunca precisou fazer isto. Ele sempre
trabalhou com vidro temperado, esquadrias. Ele nunca mais foi preso. Está trabalhando com diárias. Ele é solteiro, acha que tem
24 anos, mora com sua mãe. Não sabe se Guilherme trabalhava, conhecia ele por ir na sua casa. Ele tinha uma moto, não
lembra a cor. Acha que Joabe estava sem celular na época. 3. João Paulo Setúbal da Cruz, irmão de Joabe. Estava na casa de
um tio seu no dia do fato, mas enquanto estava em casa Joabe não estava com arma. Quando ele saiu com Guilherme, não
estava em casa. Nunca viu Joabe com arma. Ele não tinha moto. A amizade deles já tinha uns 3 anos, sempre foi tranquila,
Guilherme frequentava sua casa e trabalhava. Joabe trabalhava numa empresa de vidros. Não lembra se Guilherme trabalhava.
Joabe está trabalhando, é terceirizado para algumas vidraçarias, não sai após as 22h. Guilherme tinha moto na época, era uma
FAN 150 preta. 4. Fagner Junior Freitas da Silva. Conhecia Guilherme na época. Eles estavam na sua casa tomando refri. Não
sabe a hora, mas já tinha umas duas horas. Eles saíram de lá de moto, que era do Guilherme, cor preta. Eles tinham celular, j á
falou com eles pelos aparelhos. Eles nunca praticaram crimes. Trabalhavam. Joabe mexia com esquadria de alumínio e
Guilherme trabalhava numa empresa de tintas. Guilherme trabalha com pintura, não tem muito contato. Eram de família. Não
sabe o motivo de estarem com a arma, não sabia que estavam armados quando estavam na sua casa. No interrogatório, os réus
relataram o que segue: 1. Guilherme Barros Oliveira. Era amigo de Joabe. Tinha acabado de comprar uma moto naquele ano.
Tinham amizade com Fagner. Levou Guilherme para cobrar um rapaz, passaram na casa de Fagner, ficaram tomando
refrigerante por muito tempo. Quando saíram, avistaram a polícia, assustou-se com a viatura e tentou evadir do local,
escorregaram e caíram. Nunca viu as pessoas nem praticou o crime. Assustou porque Joabe disse que cobraria o rapaz e ele
estava armado. Estavam com drogas, era usuário. Joabe estava com drogas. Não andavam aprontando. Sua moto era uma FAN
150, preta. Foram presos em Taquaralto, em torno das 21h30, 22h. Passou pelo Aureny IV para buscar Joabe, ele morava lá.
Não sabe onde fica a rua 12. Colocaram os dois com outro rapaz na Delegacia e disseram que foram eles. Os celulares eram
próprios. Joabe jogou a arma fora. Usavam capacete. Acha que sua camiseta era branca, bermuda. Trabalha com pintura desde
os 13 anos. A moto era financiada. 2. Joabe Setúbal da Cruz. Já usou maconha. Trata-se de um mal entendido. Não mostrou a
arma para ninguém, os policiais viram que estava armado porque foram presos. Estava armado porque tinha um vizinho
chamado Neguinho, morava perto de onde morava, mudou, ele também, e ficou com sua jaqueta. Quando cobrou, foi intimidado
com arma de fogo. Soube onde ele morava e foi atrás dele recuperar a jaqueta. Foi com o Guilherme, porque ele estava na sua
casa e conhecia o rapaz. Aproveitou que ele estava de moto. Morava no Aureny IV. Não sabe se a rua 12 é perto de onde
morava. Fugiu porque sabia que estava armado e é crime. O celular que estava consigo no dia era seu. A moto era do
Guilherme, era preta, novinha. Comprou o aparelho de um primo seu. Seu tio comprou para seu primo e comprou dele. Acredita
que falou para o Delegado. Foi tratado como meliante. Trabalha como autônomo. Esteve na casa do Fagner no dia que foram
presos. Estava com Guilherme e o irmão de Fagner. Era umas 20h30, 21h30. Saiu da casa dele e dirigiram-se à casa do
Neguinho. No trajeto, foram surpreendidos pela polícia. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por
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memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 218). A defesa de Guilherme,
em seus memoriais, requereu a absolvição por não haver prova de que o fato existiu ou do réu ter concorrido para o crime.
Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no
mínimo legal e que seja concedido o réu o benefício de apelar em liberdade (evento 222). A defesa de Joabe, em seus
memoriais, requereu a absolvição por não haver prova da existência do fato e por estar comprovado que o réu não concorreu ao
crime. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa, bem como a fixação de regime aberto de cumprimento de pena. Pugnou pela conversão da pena privativa
de liberdade pela restritiva de direitos e a concessão do benefício de recorrer em liberdade (evento 223). É, em síntese, o
relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram
arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo
que assiste razão às defesas. A denúncia imputou aos acusados a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo. As provas produzidas em juízo levantam mais dúvidas do que contribuem com a
acusação, pois não identifiquei nenhuma prova inequívoca acerca da autoria. As testemunhas abaixo recordaram apenas de dois
indivíduos fugindo numa moto, sendo que um deles descartou uma arma: PM Fernando Ferreira Domingos. [...] Não lembrou da
arma que foi apreendida. Não conhecia os réus. Não lembrou se eles usavam capacete na abordagem nem a cor da moto. Não
lembrou da vítima, se era homem ou mulher. Não lembrou como a vítima narrou o roubo nem o que foi encontrado com os réus.
Não lembrou quem fez a busca. Não se recordou a forma que o reconhecimento foi realizado. Não lembrou se foram
apreendidos dois celulares. PM Fabrício Alexandre Lopes. [...] Um deles jogou a arma fora e acabaram batendo num pedaço de
pau, caíram. Saíram correndo, mas conseguiram pegá-los. [...] Tinham dois celulares, mas não recorda se eram da vítima. Não
lembra se confessaram. [...] Não recorda se conversou com a vítima. [...] Teve COVID e não lembra da fisionomia. Não lembra da
cor da moto. Não lembra da vítima dizer que a moto tinha uma cor, mas ser outra. Não lembra de quem eram os celulares. Tais
afirmações são insuficientes para embasar eventual sentença condenatória, pois são inconclusivas no tocante à autoria. No
mais, ressalto que as vítimas não foram ouvidas judicialmente. No inquérito, a vítima Yuran afirmou que os autores estavam em
uma moto vermelha, mas as testemunhas que compareceram em audiência frisaram que Guilherme tinha uma motocicleta da
cor preta, sendo compatível com a moto apreendida no ato da prisão em flagrante: Ademais, eles foram presos com dois
aparelhos celulares, mas a suposta vítima afirmou que seu celular não foi encontrado. Os objetos também não foram restituídos
a ninguém nem apreendidos (evento 23 do IP), não sendo possível afirmar que provêm de ilícito. Quanto à alegação ministerial
de que se eles não tivessem praticado o crime de roubo, não teriam fugido quando avistaram a viatura, os réus relataram em
juízo que Joabe portava arma e drogas, motivo pelo qual ficaram assustados: Guilherme Barros Oliveira. [...] Assustou porque
Joabe disse que cobraria o rapaz e ele estava armado. Estavam com drogas, era usuário. Joabe estava com drogas. [...] Joabe
Setúbal da Cruz. [...] Estava armado porque tinha um vizinho chamado Neguinho, morava perto de onde morava, mudou, ele
também, e ficou com sua jaqueta. [...] Fugiu porque sabia que estava armado e é crime. [...] Conforme Auto de Exibição e
Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 12, do IP), foi apreendido um tablete de substância esverdeada semelhante à
maconha, o que foi confirmado pelo Laudo Pericial n. 1259/2016 (evento 20, LAU1, p. 10, do IP). Também foi apreendida uma
arma de fogo modelo bereta, n. B97255, calibre .25, municiada com duas munições, devidamente periciada, conforme Laudo
Pericial n. 1070/2016 (evento 20, LAU1, p. 5, do IP), corroborando com a narrativa dos réus. Por todo exposto, concluo que não
há provas suficientes de que eles concorreram para o crime, prevalecendo o princípio in dubio pro reo, como já se posicionou o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins anteriormente: [...] 1. É consabido que no âmbito criminal, a prova, para dar suporte a
um juízo condenatório, há de ser robusta e séria, não sendo o que se infere dos autos. A presunção, no processo penal, é em
favor do réu e não contra ele, sendo da acusação o encargo de provar a culpabilidade imputada. [...] 3. Não se colhendo da
prova produzida sob o crivo do contraditório a certeza necessária quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, subsistind o
apenas indícios, outra solução não há senão aplicar o princípio do in dubio pro reo e absolver o apelante [...]
(AP 00020960620198272714, Rel. Des. Ângela Prudente, julgado em 18/3/2020). FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE.
ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DO DELITO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Não havendo comprovação suficiente da autoria do delito, deve ser mantida a sentença absolutória
proferida no juízo singular, em observância ao princípio do in dúbio pro reo. (AP 00019509520158270000, Rel. Des. Helvécio
Brito, julgado em 22/2/2015). 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Joabe Setúbal da
Cruz e Guilherme Barros Oliveira, com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Sem custas. Os bens apreendidos
(evento 23 do IP) foram devidamente destinados (evento 92), não havendo remanescente. Intimo as partes para ciência. Expeçase o necessário, promova as atualizações e baixas de praxe, e oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após
cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 03 de novembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES Juiz de Direito." Palmas, aos 10/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

3ª 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 0004497-59.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): ANDERSON CARDOSO DA SILVA
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FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª 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) ANDERSON CARDOSO DA SILVA, “chapa”, brasileiro, nascido aos
28/10/19981, natural de Novo Repartimento-PA, inscrito no CPF nº 707.631.641-27, filho de Ana Maria Cardoso da
Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00044975920218272729, pelos motivos a seguir
expostos: DENÚNCIA: "No dia 18 de setembro de 2020, por volta das 12h, no interior de um banheiro localizado no
estabelecimento comercial denominado CEASA2 , ANDERSON CARDOSO DA SILVA praticou ato libidinoso com a menor de 14
(catorze) anos M. E. M. B3. Conforme apurado durante a primeira fase da persecução penal, nas condições de local, data e
horário supracitadas, o denunciado conduziu a menor até um dos banheiros do local, onde trabalhavam tanto ele quanto a família
da vítima. Uma vez afastados da visibilidade de terceiros o réu – ciente de que a infante possuía apenas 11 (onze) anos – beijou
a menor, tirou sua blusa e acariciou seus seios. Notando a ausência da filha, sua genitora se dirigiu até o banheiro e consta tou
que no interior de um dos “boxes” estavam denunciado e vítima (já sem a parte superior da vestimenta). Ato contínuo, puxou a
criança para fora do local e trancou a porta que dá acesso ao toalete, retendo o denunciado até a chegada da Polícia Militar, que
efetuou a prisão em flagrante. Pelo exposto, ANDERSON CARDOSO DA SILVA incidiu na conduta tipificada no artigo 217-A do
Código Penal Brasileiro com incidência das implicações constantes na lei nº 8.072/90, artigo 1º, inciso VI (crimes hediondos) ,
razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que seja
recebida e autuada, determinando-se a citação do denunciado para oferecimento de defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias,
após a qual deve ser definida data e hora para audiência de instrução, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e
prosseguindo o feito até a sentença condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer,
ainda, que na ocasião da sentença condenatória, seja fixado valor mínimo para reparação à vítima, nos termos do art. 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, inclusive constando no mandado de intimação a ressalva de que esta, se assim quiser, forneça
comprovantes de gastos e demais prejuízos decorrentes do ato ilícito em tela. Palmas-TO, 17 de fevereiro de 2021. Diego Nardo
- Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja
citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 10 de fevereiro de 2022, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA,
Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio
Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as pr ovas
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 nomea rá
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, 10/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES
MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0039810-81.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): DOUGLAS VIEIRA MOREIRA
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª 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) DOUGLAS VIEIRA MOREIRA, brasileiro, casado, nascido
aos 12/06/1991, natural de Palmas/TO, inscrito no CPF sob o nº 030.068.781-83, filho de Regina Moreira Vieira Oliveira e de Jair
Moreira da Abadia, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00398108120218272729, pelos
motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta do inquérito policial em epígrafe que, em 18/10/2020, no período matutino, na
Quadra 67, Rua 33, Lote 5, Taquaruçu/TO, o denunciado, voluntariamente e consciente da ilicitude de seus atos, subtraiu para
si, 1 (um) baú em madeira e 4 (quatro) cadeiras plásticas, cor branca, em prejuízo da vítima Jorge Luís Saad Cormane (conforme
Auto de Exibição e Apreensão e demais documentos anexados aos autos de IP). Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e
lugar citadas, o denunciado, em companhia da sua companheira Deivany Sousa, dirigiu-se até a residência supracitada e
subtraiu os objetos descritos no Laudo Pericial nº 5037/2021 (evento 9). A filha da vítima, Maria Emília Saade Diaz Granados
registrou o BO nº 63507/2020, comunicando os fatos. Consta Relatório Policial no evento 6. Durante as investigações foi ouvid a
a testemunha Daurivam da Silva, que confirmou ter visto o acusado Douglas Vieira e a esposa Deivany Sousa carregando os
pertences furtados. Destarte, materialidades e autoria delitiva estão devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em
Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o Ministério Público
denuncia DOUGLAS VIEIRA MOREIRA como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal;
requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo
de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do
Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima. Rol de Testemunhas: 1 – Jorge Luís Saad Cormane (vítima),
brasileiro, qualificado nos autos de IP (evento 1); 2 – Daurivam da Silva, brasileiro, qualificado nos autos de IP (evento 6); 3 -
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Maria Emília Saade Diaz Granados, brasileira, qualificada nos autos de IP (evento 6). Palmas/TO, 25 de outubro de 2021. Diego
Nardo Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino
que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas/TO, 03 de fevereiro de 2022. RAFAEL GONÇALVES
DE PAULA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av.
Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o
acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, espe cificar
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, 04/02/2022. Eu, NAYNA
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do Sócio(s) Coobrigado(s): ANA CLAUDIA LOBO DA SILVA, CPF/CNPJ: 94602611320 e
CLAUDECI LOBO DA SILVA, CPF/CNPJ: 41266757368, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50361178220138272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130024718, inscrita em: 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 830,53 (Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 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 a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO

1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 00052951420218272731
Requerente: MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA
Requerido: ALISSON SOUSA DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas
na Lei Federal n.º 11.340/06, em que MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, brasileira, Natural de Miracema do Tocantins/TO,
nascida em 09/04/1987, residente na rua Adélia de Oliveira, Setor Pouso Alegre, Paraíso do Tocantins, CPF 701.494.252-28,
filha de Aldernora Ferreira da Silva, em União Estável representante, move em desfavor do representado: ALISSON SOUSA
DA SILVA. Como a vítima encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido
da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe:
"Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, fundado nos arts. 19, § 1º, e 22, inciso III, e alíneas da Lei 11.340/06,
DEFIRO a imposição das seguintes Intime-se a ofendida, MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, das Medidas Protetivas
deferidas em seu favor pelo PRAZO INICIAL de 03 (três) meses a contar da presente data, findo o qual deverá a vítima dizer da
necessidade ou não da prorrogação das medidas protetivas. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, aos 10 de Fevereiro de 2022. 10/02/2022. Eu Lucas Marques Silva Moreira - Estagiário de Direito que digitei e
subscrevi.
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Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00000918620218272731 Chave n. 964262134421
Denunciado: DAYANE NUNES DA SILVA e ANANIAS SOARES DA COSTA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado DAYANE NUNES DA SILVA brasileira, nascida em 24/10/1992, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filha de Enivon
José Vieira da Silva e Vilma Nunes da Silva Souza, inscrita no CPF sob o nº 052.033.771-97 e no RG 1.265.891 SSP/TO,
residente na Rua 6, n.º 557, Bairro Santa Clara, próximo ao postinho de saúde, Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar
incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do
inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa,
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado
do Tocantins, aos 10/02/2022. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00047897220208272731 Chave n. 689182470220
Denunciado: JARDIEL DA LUZ MARINHO e MARX SUAN ORNELAS FIGUEIREDO.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado MARX SUAN ORNELAS FIGUEIREDO brasileiro, solteiro, pinto, nascido aos 20/12/1993, natural de Águas
Vermelhas/MG, inscrito no CPF sob o n. 053.600.691-12, filho de Aldeni Santos Figueiredo e de Marcos Aziz Ornelas Santos,
residente na Rua 13 de maio, n. 1172, Centro, cidade de Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes c/c artigo 35, caput , todos da lei nº 11.343/06, na forma
do artigo 29 do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 10/02/2022. Eu (LUCAS
MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi.

2ª vara cível, família e sucessões
Editais
Declaração de Ausência Nº 0001899-34.2018.8.27.2731/TO
AUTOR: ALZENIRA VIEIRA DE CARVALHO SILVA
RÉU: ANTONIO GOMES DA SILVA
EDITAL DE ARRECADAÇÃO E CHAMAMENTO DE AUSENTE
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
SERÁ EXPEDIDO PELO PRAZO DE 01 (um) ano
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. determina que seja efetuada a publicação do presente
o qual tem a seguinte finalidade:a arrecadação e chamamento do ausente ANTONIO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado,
portador do RG nº 20296 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 151.680.003-63, para que retome a posse de seus bens.
Observação: O presente edital será publicado pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses,
nos termos do despacho proferido no ev. 15, in verbis: Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte autora (art. 98,
CPC).Inicialmente, proceda o cartório à retificação da classe desta ação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA (art. 744,CPC).Ante a
notícia de que o requerido desapareceu de seu domicílio ainda no ano de 1991, sem deixar representante ou procurador e até a
presente data não se tem notícia de seu retorno, NOMEIO a requerente ALZENIRAVIEIRA DE CARVALHO SILVA, sob
compromisso, com sua CURADORA ESPECIAL para a guarda, conservação e administração de eventuais bens do suposto
ausente. Lavre-se o competente termo e INTIME-SE a autora para prestar o compromisso em cartório no prazo de até 05(cinco)
dias (arts. 739 a 744, CPC).PROCEDA o oficial de justiça juntamente com a curadora especial (art. 740, CPC) à arrecadação dos
eventuais bens ou à certificação da sua inexistência, com a juntada da documentação necessária, lavrando-se termo
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circunstanciado. Feita a arrecadação, em observância ao disposto nos arts. 22 a 26 do CC, e arts. 744 e 745 do CPC,
DETERMINO: a) PUBLIQUEM-SE EDITAIS anunciando a arrecadação e chamamento do ausente para que retome aposse de
seus bens, pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses; b) Transcorrido o prazo de 01
(um) anos do primeiro edital, sem que se tenha notícia do ausente ou comparecendo ele a qualquer tempo, dê-se vista a autora
e, em seguida, o Ministério Público; c) Havendo pedido de designação de audiência, INTIMEM-SE a parte autora e o Ministério
Público para que compareçam; d) As partes deverão se fazer presentes acompanhadas de seus patronos e das testemunhas
que pretenderem ouvir, independente de intimação judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC, entretanto,
em ambas as conjecturas, o rol deverá ser depositado no prazo máximo de 15 (quinze)dias a contar da data da intimação, na
forma do artigo 357, §§ 4º e 6º, do CPC, observados os requisitos do artigo 450, também do CPC; e) Caso alguma(s)
testemunha(s) resida(m) em outra(s) comarca(s), depreque(m)-se sua(s) oitiva(s),fixando prazo não superior a 45 (quarenta e
cinco) dias para cumprimento da(s) deprecata(s);d) Havendo pedido diverso, conclusos. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário
da Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei.

Republições
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
O Excelentíssimo Senhor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO
DE Interdição sob o nº. 00028589720218272731, requerida por ALZIRA BARBOSA e AGNALDO REZENDE RODRIGUES em
face de MATHEUS PETRONILIO BARBOSA REZENDE, brasileiro, interditado, beneficiário do INSS, portador do RG nº
5.042.740 SSP/GO e do CPF nº 014.835.231-60, nascido aos 19/12/1996, natural de Cristalândia/TO e KAROLINE VITÓRIA
BARBOSA REZENDE, interditada, beneficiária do INSS, portadora do RG nº 1.386.282 SSP/TO, e do CPF nº 014.835.191-39,
nascida aos 17/04/1999, natural de Aparecida de Goiânia/GO, que foi proferida sentença em 23/08/2021 (ev. 13), dos autos,
onde foi homologada a transação referente à substituição de curatela de MATHEUS PETRONILIO BARBOSA REZENDE e
KAROLINE VITÓRIA BARBOSA REZENDE, a qual segue transcrita: " Os presentes autos estão autuados com a classe de
“Curatela” e com o assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figuram como autores ALZIRA BARBOSA
e AGNALDO REZENDE RODRIGUES. Sem parte ré. As partes, por intermédio da Defensoria Pública, entabularam acordo (ev.
1, INIC1) pedindo seja homologada a transação referente à substituição de curatela de KAROLINE VITÓRIA BARBOSA
REZENDE e MATHEUS PETROLINO BARBOSA REZENDE. Para tanto, alega, em suma, que: a) a 1ª Acordante, Sra. Alzira
Barbosa é mãe, e o 2º Acordante, Sr. Agnaldo Rezende Rodrigues é o pai de Karoline Vitória Barbosa Rezende e Matheus
Petrolino Barbosa Rezende; b) a 1ª Acordante promoveu ação de interdição em desfavor de Matheus Petrolino Barbosa
Rezende. A ação foi julgada procedente e deferida; c) o 2º Acordante promoveu ação de interdição em desfavor de Karoline
Vitória Barbosa Rezende. A ação foi julgada procedente e deferida; d) há 4 anos a interditada Karoline Vitória se encontra sob os
cuidados da mãe, enquanto Matheus se encontra aos cuidados do pai. Com vista, o Ministério Público manifestou-se
favoravelmente à homologação do acordo de substituição (ev. 9). Instruindo o pedido vieram os documentos anexados ao evento
1, dentre eles os documentos pessoais dos interditados (DOC_PESS9 e DOC_PESS 12), os documentos pessoais dos autores
(DOC_PESS4 e DOC_PESS6) e os termos de curatela (TCURATELA8 e TCURATELA11). É o relatório que importa. Decido. 2.
Fundamentação. Destaca-se, inicialmente, a inexistência de preliminares a serem analisadas e que, lado outro, estão presentes
as condições da ação, os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo e que este Juízo é o
materialmente competente para análise do instrumento de transação. Os autores comprovam a legitimidade para requerer a
curatela, pois são PAIS dos interditados, conforme se verifica dos documentos pessoais anexados aos autos (ev. 1,
DOC_PESS9 e DOC_PESS 12 – art. 747, II, CPC). Observando, pois, que as formalidades legais foram cumpridas, que as
partes estão devidamente representadas, que o objeto da transação é lícito e disponível, bem como que foram devidamente
resguardados os direitos dos interditados KAROLINE VITÓRIA BARBOSA REZENDE e MATHEUS PETROLINO BARBOSA
REZENDE, ante o parecer favorável do Ministério Público, não existem óbices à homologação do instrumento de transação. 3.
Dispositivo. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e, via de consequência, RESOLVO o processo com
análise de mérito, com fulcro no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, o que faço para: a) NOMEAR a autora ALZIRA
BARBOSA como CURADORA DEFINITIVA da interditanda KAROLINE VITÓRIA BARBOSA REZENDE; b) NOMEAR
o autor AGNALDO REZENDE RODRIGUES como CURADOR DEFINITIVO do interditando MATHEUS PETROLINO BARBOSA
REZENDE. Ficam os curadores dispensados do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDOS de que
poderão ser chamados a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da
curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no
Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com
intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes dos interditados e dos curadores, a causa da interdição e os limites da
curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno os autores ao pagamento das custas
e despesas processuais. Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHES os benefícios da
gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Sem honorários em virtude da ausência de litígio. Com o trânsito em julgado,
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03
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de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte
requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. " E para
que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente
no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 10/11/2021. Eu, Maira Adriene
Azevedo Resende Rocha, digitei. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA.

PORTO NACIONAL
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 160/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 28 de janeiro de 2022
Dispõe sobre o exercício dos trabalhos presenciais e adoção de medidas emergenciais de prevenção ao contágio pelo
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas
atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO as disposições dadas pela Portaria Conjunta Nº 2/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins nos registros de novas
infecções pela COVID-19, bem como, das medidas restritivas adotadas pelo município de Porto Nacional TO para prevenção e
controle a COVID-19;
CONSIDERANDO a indispensabilidade da prestação de serviços que demandam a presença física de servidores nesta
Comarca, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para
sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e
usuários em geral;
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2022, atividades presenciais no percentual de 50% (cinquenta por
cento) dos usuários internos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o estabelecimento de rodízio.
§ 1º Desde que devidamente justificado, não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores
pertencentes ao grupo de risco e aqueles que detenham aguarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos que estejam,
comprovadamente, com as aulas suspensas, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional no caso concreto.
§ 2º O quantitativo remanescente dos usuários internos, bem como aqueles que apresentarem sintomas gripais, deverá
permanecer em regime de teletrabalho compulsório até nova determinação.
§ 3° Durante o exercício das atividades presenciais, deverá ser observado por todos integrantes da força de trabalho da
Comarca os protocolos de prevenção à contaminação pela COVID-19, tais como, utilização de máscaras de proteção facial
durante todo expediente, higienização das mãos com álcool em gel, distanciamento social, não compartilhamento de
equipamentos e estação de trabalho.
Art. 2º Os atendimentos serão prestados exclusivamente de forma eletrônica, através de e-mail, reuniões virtuais, sistema balcão
virtual, Whatsapp Business, e telefono fixo da Comarca (63 3363-1144 e 3363-1720), além de outros canais que possam ser
disponibilizados pelas unidades desta Comarca.
Parágrafo único - em casos excepcionais, no âmbito de suas jurisdições, os magistrados possuem autonomia para autorizar o
comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustação de ato designado para realização por videoconferência,
resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no mesmo local, nos termos do artigo
2º, §§ 3º e 5º, da Portaria Conjunta Nº 2/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de janeiro de 2022, devendo ser previamente
comunicado a recepção do Fórum o nome das partes autorizadas.
Art. 3º Considerando a situação epidemiológica em nosso município, bem como, do alto potencial de risco de contaminações,
ficam suspensas as designações de sessões do Tribunal do Júri para o mês de fevereiro/2022, restando reagendadas para o
mês de março/2022.
Art. 4º As demais disposições, seguem o estabelecido pela Portaria Conjunta Nº 2/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 26 de
janeiro de 2022
Art. 5 º Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro desta Comarca
Art. 6º Promova-se a devida comunicação desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2022 e produzirá seus efeitos até dia 28 de fevereiro de
2022.
Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
Juiz de Direito Diretor do Foro
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TAGUATINGA

2ª vara cível e família
Intimações às partes
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0001449-70.2018.8.27.2738/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: DIXON-UÉSES SILVA SANTOS
FINALIDADE: Intimar o requerido DIXON-UÉSES SILVA SANTOS,com endereço em lugar incerto e não sabido da parte
conclusiva da sentença, conforme transcrita: Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o
mérito da lide, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC/2015.Sem custas. Honorários conforme acordado. Publicada pelo
sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Consigno, por oportuno, que, havendo descumprimento da obrigação constante no
instrumento transacional, a parte interessada poderá promover o regular cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado,
proceda-se a baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada
pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito.

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 (VINTE) DIAS EDITAL Nº 4621057
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003290-02.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RÉU: ANTUNES & OLIVEIRA LTDA ME
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito em auxílio ao Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM –
Estado do Tocantins, em auxílio ao Juízo da 1ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela
Portaria Nº 199, de 2 de fevereiro de 2022 DJTO 5122, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo
de 20 (vinte) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, processam-se os autos acima identificado, Execução
de Título Extrajudicial, interposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Entidade, pessoa jurídica
inscrita sob o CNPJ nº 92.228.410/0001-02 em face de ANTUNES & OLIVEIRA LTDA ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob
o nº 014.644.001-30, e por este meio, CITA a parte executada ANTUNES & OLIVEIRA LTDA ME, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do Decisão proferida no evento 149, cujo dispositivo segue transcrito: "(...) CITE-SE a parte
executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada. Seja a parte executada 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). DÊ-SE CIÊNCIA à parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a
verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de
70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por
cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais
custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do
débito pela parte executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do
mandado, PROCEDA de imediato à PENHORA DOS BEM(NS) HIPOTECADO(S), e a sua(s) AVALIAÇÃO(ÕES), LAVRANDOSE o respectivo AUTO (NCPC, art. 829, §§ 1º e 2º). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA,
observando-se o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do NCPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte
executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso
não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para
garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação
do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo
suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830,
§ 1º). 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)".
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicada na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. Eu, RENATA RIBEIRO ESPÍRITO SANTO, Estagiária do Nucleo de Apoio às
Comarcas - NACOM, digitei e subscrevi a mando do magistrado que determinou sua expedição e que assina. Documento
eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 4621057v7 e do código CRC 8d199636.
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões

PROCESSO
INTERESSADO

21.0.000031088-0
DIGER, DIA
DM, DIVISÃO DE MATERIAL, SADIST

ASSUNTO
Decisão Nº 597, de 10 de fevereiro de 2022
Tratam os autos do Projeto Básico 322 (evento 4067673), elaborado pelo SADIST, que tem por objeto a aquisição de materiais
de consumo (aviamentos) para suprir a demanda do Poder Judiciário, conforme quantidades e especificações técnicas
constantes no projeto, mediante contratação direta, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
O Memorando 265 SEOFIN (evento 4156079) relata a existência de erro material na Decisão Nº 497 / 2022 (evento 4154061), a
qual foi ratificada pela Decisão Nº 498 / 2022 (evento 4154085), quando registrou o item "11" para as empresas LAÇO CHIC
COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº. 14.955.020/0001-20, bem como para a MAIS AVIAMENTOS
EIRELI, CNPJ nº. 15.100.957/0001-87.
Diante disto, quanto aos itens destinados à empresa MAIS AVIAMENTOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº. 15.100.957/0001-87,
onde se lê: "itens 04 e 11", leia-se: "itens 04 e 10, pelo valor de R$ 2.072,40 (dois mil e setenta e dois reais e quarenta
centavos)".
DETERMINO o encaminhamento os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta decisão;
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o contrato, nos termos do artigo 62 § 4º da Lei de
Licitações.
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada.
Concomitante, ao DIADM/DMAT/SADIST para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portaria
Portaria Nº 287, de 10 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000009032-5,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria Nº 1016/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 27 de abril de 2021, que designou o magistrado Herisberto
e Silva Furtado Caldas para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Diretoria do Foro da Comarca de Itaguatins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de janeiro de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 265/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 10 de fevereiro de 2022
Designa Gestora e auxiliares para cumprimento da Diretriz Estratégica CNJ
1/2022 no âmbito da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais e regimentais e,
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os
trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as
Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário
2021-2026;
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CONSIDERANDO que a Diretriz Estratégica 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça visa a consolidação de programa de
acompanhamento e de aperfeiçoamento das unidades jurisdicionais com maior dificuldade no cumprimento dos prazos dos atos
judiciais;
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001167-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, e as
servidoras, JÉSSICA CARDOSO DE SOUSA e LUANNA GARCIA FERREIRA, para coordenar e auxiliarem, respectivamente, o
cumprimento da DIRETRIZ ESTRATÉGICA 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-as a adotarem todas as
providências necessárias ao cumprimento da referida meta.
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e
acompanhamento da Diretriz Estratégica 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
Portaria Nº 251/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 08 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias
Extrajudiciais das Comarcas de Alvorada, Araguaçu e Formoso do Araguaia.
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art.
5º, inciso VII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da CorregedoriaGeral da Justiça;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3029/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de dezembro de 2021 e a Portaria nº 207/2022 CGJUS/ASJECGJUS, de 03 de fevereiro de 2022, que dispôs sobre o cronograma de correições gerais ordinárias de 2022, nos
serviços extrajudiciais do Estado do Tocantins, na modalidade presencial, conforme o constante no processo SEI nº
22.0.000002299-7;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nas Comarcas de ALVORADA, ARAGUAÇU E FORMOSO
DO ARAGUAIA, no período de 21 a 25 de fevereiro, na modalidade presencial, nas unidades extrajudiciais pertencentes à
circunscrição das referidas comarcas.
Art. 2º Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio
Felipe e coordenados pelo Juiz Auxiliar Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Tocantins, Roniclay Alves de Morais.
Art. 3º Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais, serão acompanhados e executados pela equipe de correição
composta pelos seguintes servidores: Wagner José dos Santos, Sandro Mascarenhas Neves, Joyce Coelho Nogueira e Palloma
Pereira Cavalcante.
Art. 4º Os servidores da equipe de correição mencionados no art. 3º ficam desde logo autorizados a solicitar informações das
unidades setoriais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, com vistas à instrução dos processos de correição.
Art. 5º Informar ao público em geral que durante os trabalhos serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou po r
escrito, sobre os atos praticados nas Serventias Extrajudiciais correcionadas.
Art. 6º Informar as Serventias Extrajudiciais que, além dos livros, classificadores obrigatórios e as documentações, deverão
permanecer em local de fácil acesso, para consulta imediata, o livro de visitas e correições e/ou os termos em ordem
cronológica, o livro diário de receitas e despesas e as guias de recolhimentos previdenciárias.
Art. 7º Todos os titulares, interinos, interventores e prepostos das Serventias Extrajudiciais deverão comparecer aos trabalhos
correcionais.
Art. 8º Os integrantes da equipe correcional serão conduzidos à comarca correcionada pelos servidores Juvenil Ribeiro de
Sousa, matrícula 352766 e Francisco Carneiro da Silva, matrícula 158148.
Art. 9º Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações,
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias.
Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral de Justiça.
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DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 262/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações formalizadas entre o Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 216/2021, referente ao Processo Administrativo 22.0.000004172-0,
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa Dias Videl Materiais para Construções, Serviços, Caça, Pesca e Camping Ltda, que tem por objeto o registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor da Ata de Registro de Preços nº.
213/2021, e a servidora Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a
sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, o gestor notificará o fornecedor para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021
PROCESSO 22.0.000001133-2
CONTRATO Nº 12/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Pinheiro & Gasparin - Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às
necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com prestação de serviços no município de
Palmas.
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário..
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 55/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021
PROCESSO 22.0.000002933-9
CONTRATO Nº 20/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Pinheiro & Gasparin - Ltda.
OBJETO: Aquisição de mudas naturais e insumos e arranjos artificiais, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 88.496,87 (oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e
seis reais e oitenta e sete centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução deste Contrato.
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VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2022.

Extratos de termos aditivos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 166/2021
PROCESSO 21.0.000009088-0
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Coopunidas - Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Estado do Tocantins
OBJETO: Alteração do Contrato nº 166/2021, evento 3787409, visando ajustes contratuais no tocante ao local de entrega dos
exames e prazos, observância de procedimentos durante as coletas, bem como inclusão do subitem 3.4.2, conforme Despacho
nº 73328/2021, evento 4009899.
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2022
PROCESSO 22.0.000002572-4
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Danila da Silva Carvalho
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi Cidade de Gurupi.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 59/2022
PROCESSO 22.0.000003663-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Acadiana Pereira Lopes da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 149/2022, de 10 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
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2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA
BARROS, matrícula nº 183249, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO
DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 31/01/2022 a 14/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106550;
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
249438

BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 31/01/2022 à 14/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.

RENATA DO NASCIMENTO E SILVA
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 315/2022, de 11 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO 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 LUANA GONCALVES RODRIGUES, matrícula nº 194830, relativas ao período
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 11/02 a 12/03/2022, a partir de 11/02/2022 até 12/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Renata Do Nascimento E Silva
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 316/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA MARA CARNEIRO MOURAO, matrícula nº 354000, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 07 a 24/02/2022, a partir de 11/02/2022 até 24/02/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 25/04 a 08/05/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 317/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora PAULA MÁRCIA BARROS DE CARVALHO NAVES, matrícula nº 248539, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 10 a 27/02/2022, a partir de 10/02/2022 até 27/02/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 12 a 29/01/2023, 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 318/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO, matrícula nº 353325, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11 a 25/02/2022, a partir de 11/02/2022 até 25/02/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 150/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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, d e
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 remoção provisória, da servidora SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER, matrícula nº 89922,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL, no período de
01/01/2022 a 31/12/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106654;
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
352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/01/2022 à 31/01/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 319/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora FLAVIA GRASLANA VIEIRA DE BARROS PEREIRA, matrícula nº 353772, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11/02 a 12/03/2022, a partir de 11/02/2022 até 12/03/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
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Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 151/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LAURESIA DA SILVA LACERDA
SANTOS, matrícula nº 124564, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, no período de 10/01/2022 a 08/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106468;
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
352485

CARLOS LAERTE SOARES SOUSA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 08/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 152/2022, de 11 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula nº 124662,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 14/02/2022 a 28/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106513;
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
352533

JULIANA MARTINS CARDOSO

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

14/02/2022 à 28/02/2022

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5128 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des . RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal)
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COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente)

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente)

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: Terças-feiras (14h00)

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

2ª CÂMARA CRIMINAL
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente)
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária)
Sessões: Terças - feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA

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

2ª TURMA JULGADORA

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

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente)

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente)
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

ESMAT
DIRETOR GERAL DA ESMAT
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
1ª DIRETORA ADJUNTA : Desª. ETELVINA MARIA
SAMPAIO FELIPE
2º DIRETOR ADJUNTO : Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr JUIZ CONVOCADO
3º DIRETOR ADJUNTO : Juiz WELLINGTON

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
3ª TURMA JULGADORA
RONILSON PEREIRA DA SILVA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
DIRETOR FINANCEIRO
Des.
PEDRO
NELSON
DE
MIRANDA
COUTINHO
(Revisor)
4ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
DIRETOR JUDICIÁRIO
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
WALLSON BRITO DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
2ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
CONSELHO DA MAGISTRATURA
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
SIDNEY ARAUJO SOUSA
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro)

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões
públicas.

Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

Diário da Justiça
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,
CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443
www.tjto.jus.br.

