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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000109-81.2005.8.27.2731/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: PAULA SOUZA CABRAL 8787298
APELADO: IRALVA SOUSA BARROS (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: PALMERON PEREIRA DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: R R C IND E COM DE CEREAIS LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO VERIFICADA. DECADÊNCIA. DECLARADA DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE APÓS 5
ANOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE QUE DEVERIA TER SIDO LANÇADO O TRIBUTO. ART. 173,
I, CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 173, I, do CTN, o crédito tributário relativo a ICMS
não declarado e não recolhido espontaneamente pelo contribuinte se extingue pela decadência caso não seja definitivamente
constituído em até cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. 2. De acordo com a súmula 622/STJ, “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem de decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a
notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo prescricional para a cobrança judicial”. 3. No caso concreto, por se tratar de ICMS não recolhido referente ao período de
01/11/97 a 31/12/97, o termo inicial do prazo decadencial ocorreu em 01/01/98, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. 4. A partir de 01/01/98 o Fisco teria 5 anos para efetuar o lançamento do crédito, ou seja,
até 01/01/2003, cuja contagem cessaria com a notificação do auto de infração. A partir daí, escoado o prazo concedido para
pagamento voluntário, teria início o transcurso do prazo prescricional. 5. Todavia, o contribuinte foi notificado apenas em
19/02/2003, conforme se verifica do edital anexado ao evento 5, ANEXO2, p. 5, quando ultrapassado em pouco mais de 1 mês o
prazo decadencial. 6. Embora o Magistrado a quo tenha declarado a prescrição do crédito tributário, a hipótese dos autos é de
decadência, cujo reconhecimento se opera nesta oportunidade, de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido, com declaração,
de ofício, da decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso e DECLARAR, DE OFÍCIO, a decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual constituir
o crédito tributário. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC tendo em vista que não foram fixados honorários na
origem, 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. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 09 de
fevereiro de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001782-08.2011.8.27.2729/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
PROCURADOR: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA MP4191
APELADO: H. M. F. SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME. (RÉU)
ADVOGADO: FRANK WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA DALSASSO (OAB TO008260)
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU)
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797)
APELADO: JOÃO TELMO VALDUGA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU)
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B)
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
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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, Antônio Lopes Braga Júnior, Marcelo de
Carvalho Miranda, espólio de Eudoro G. Zacharias Pedroza e Mary Marques de Lima, com base no 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 Executivos. 6. De tal sorte que inexiste justa causa para
a ação civil pública proposta em desfavor dos apelados, haja vista a ausência de prova 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, ao 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, que
ratificou contratos celebrados anteriormente, restando abrigada a possibilidade de dispensa de licitação na forma declinada no
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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
8.429/92 em relação aos requeridos Carlos Henrique Amorim, Eduardo Bonagura, Antônio Lopes Braga Júnior, Marcelo de
Carvalho Miranda, espólio de Eudoro G. Zacharias Pedroza e Mary Marques de Lima, 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.
Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 09 de fevereiro de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALMAS
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 500005211.2005.8.27.2716, que o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA move em face
de JOSE SOARES DA SILVA. E, como esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos
os termos da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora
e encargos indicados no(s) Auto de Infração n. AI-266126-D, no valor de R$ 8.071,20 (oito mil, setenta e um real e vinte
centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes
para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30
(trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume.
Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 24
de setembro de 2021. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por
este Juízo tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000061-94.2010.8.27.2716, que a PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS move em face de VERALUCIA ALVES - ME e VERA LUCIA ALVES.
E, como esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de
Dívida Ativa n. A-916/2009, no valor de R$ 1.909,72 (um mil, novecentos e nove reais e setenta e dois centavos), ou garantir a
execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento
da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no
Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 16 de dezembro de 2021. Eu,
Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi.

ANANÁS
AUTOS DE Nº 00005054220198272703
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

1ª escrivania cível
Editais
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REQUERENTE: GRACILENE BEZERRA DA SILVA
REQUERIDO: SÔNIA MARIA BEZERRA DA SILVA
INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do inteiro teor DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO EM EPIGRAFE A SEGUIR
TRANSCRITO
Ante o exposto, DEFIRO a substituição da curadora SÔNIA MARIA BEZERRA DA SILVA, nomeando a Sra. GRACILENE
BEZERRA DA SILVA curadora de RAIMUNDO NONATO DA SILVA, permanecendo os termos da interdição como antes
deferido. Lavre-se termo de curadoria. Nos termos do art. 755, §3º, CPC/15 e art. 9º, III, CC/02, DETERMINO: I. inscreva-se a
presente sentença no Registro Civil de Pessoas Naturais; II. Publique-se no DJE por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias; III. Dispenso a publicação na imprensa local (inteligência ao disposto no artigo 98, inciso III, do CPC); IV. Publique-se na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo prazo de 06 (seis) meses, ficando dispensado o
cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento; Expeça-se ofício ao
INSS informando a substituição da curatela, devendo informar as medidas adotadas, no prazo de 10 (dez) dias. Sem custas e
honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. A-TO, data do
protocolo eletrônico. Herisberto e Silva Furtado Caldas Juiz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 403/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 25 de fevereiro de 2022
O Excelentíssimo Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de
Ananás, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal n° 172, datado em 24 de Fevereiro de 2022 que dispõe sobre ponto facultativo e
Feriado Municipal nos dias 28/02/2022 (segunda feira- ponto facultativo), 01/03/2022 (terça feira- feriado de carnaval), e
02/03/2022 (quarta feira- ponto facultativo), havendo o retorno das atividades na data de 03/03/2022 (quinta feira). 29/06/2021;
CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito e Diretor do Foro deliberar sobre o expediente na Comarca quando se tratar
de feriado/ponto facultativo decretado pela autoridade municipal, a teor do artigo 133, parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual n°10/96 (Lei Orgânica do Poder Judiciário);
RESOLVE:
Art. 1 - DECRETAR ponto facultativo no dia 02 de março de 2022, em razão do Decreto Municipal.
Art. 2 - Encaminhe-se, via SEI, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e à Corregedoria Geral de Justiça, para
fins de anotações e homologações necessárias.
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Herisberto e Silva Furtado Caldas
Juiz de Direito Diretor do Fórum

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

Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR
o (a) acusado (a): LEONARDO SOARES PEREIRA, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Araguaína/TO, nascido em
23/06/1997, portador do RG 1270246 SSP/TO, filho de Evaides Soares Pereira, inscrito no CPF 073.239.901-73, atualmente em
local incerto ou não sabido, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, nos autos da Ação
Penal nº 0012292-88.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo
de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do
defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, conforme Portaria Conjunta nº 11/2021PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18, para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que
não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário,
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime
extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 25 de fevereiro de 2022.
Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária.
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR
o (a) acusado (a): MARIO REDYSON ARAUJO DA COSTA, vulgo “Pitoco”, brasileiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos
22/12/1999, filho de Maria Raimunda Araújo da Costa, inscrito sob o CPF nº 708.414.091-37, atualmente em local incerto ou não
sabido, o(a) qual foi denunciado(a) como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, §2-A, inc. I, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput, ambos do Código Penal (vítimas: Matheus Alves Silva e Vanessa Rodrigues Silva), e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990,
por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (vítimas: João Ricardo Santos Sousa e Matheus Pereira Marinho);
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art.157, §2-A, inc. I, do Código Penal (vítima: Beatriz Silva Ribeiro e Silva); e art. 157, § 2º, inc. II, §2-A, inc. I, por três vezes, na
forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal (vítimas: Thayne Lohane Araújo Lima, Elisnete de Sousa Araújo e Weverson
Caio Araújo Guimarães), e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal (vítima: Ana Laiza Silva
Privino); ao final, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, nos autos da AÇÃO PENAL nº 002420045.2021.8.27.2706 e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, conforme Portaria Conjunta nº 11/2021PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18, para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que
não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário,
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime
extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 25 de fevereiro de 2022.
Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária.
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR
os (a) acusados (a) JOÃO AMARO DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, natural de Araguaína/TO, nascido em 09 de
fevereiro de 1980, filho de Maria das Graças de Oliveira Sousa, CPF nº 028.648.301-75, atualmente em local incerto ou não
sabido, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 331 do Código Penal (desacato), nos autos da Ação Penal
nº 0013611-91.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o
acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do
defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, conforme Portaria Conjunta nº 11/2021PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18, para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que
não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário,
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime
extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 25 de fevereiro de 2022.
Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária.

1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00243632520218272706 requerida por RAIMUNDO
PAULO SANTANA, brasileiro, casado, vigilante, residente e domiciliado na Rua 11, s/n, Quadra 12, Lote 09, Setor Morada do Sol
02, CEP: 77826-454, Araguaína - TO, telefone: (63) 99209-8707 move em face de MARIA LENI PEREIRA SANTANA, brasileira,
solteira, nascida em 18/04/1966, natural de Luciara - MT., filha de Cloves Paulo Santana e Raimunda Pereira Santana, residente
em sua companhia, portadora de retardo mental moderado, CID F71.1. Pelo MM. Juiz, no evento 09 foi prolatada a sentença,
cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da
curatela, e nomeio RAIMUNDO PAULO SANTANA, como Curador de sua Irmã MARIA LENI PEREIRA SANTANA, para a
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia
autorização judicial. Fica o (a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de
interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a)
nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774
do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração do(a) Curador(a) de MARIA LENI PEREIRA SANTANA,
encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas
na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente
Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de
Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a),
a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente,
tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o
Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com
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aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238,
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a
dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Transitada em julgado esta, dê-se as
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será
publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 002235602.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 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 24/01/2022. Eu, Thaynara Kelly de O.
Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00244481120218272706, requerida por CLAUDILENE
MARA MOURA MACEDO SOUSA, brasileiro, casada, fiscal de caixa, residente e domiciliado na Rua das Faias, n° 84, Setor
Tereza Hilário Ribeiro, Araguaína/TO, CEP 77827-280, telefone: (63) 99277-2798 (WhatsApp) move em face de MARIA DA
CRUZ MOURA BEZERRA, brasileira, solteira, aposentada, residente e domiciliado na Rua Jatobá, n° 44, setor Araguaína Sul,
Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 10 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO
POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio CLAUDILENE MARA
MOURA MACEDO SOUSA, como Curadora de sua Irmã MARIA DA CRUZ MOURA BEZERRA, não podendo, todavia, o(a)
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. Fica o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar
o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação,
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para
informar a alteração da Curadora da Sra. MARIA DA CRUZ MOURA BEZERRA, encaminhando cópia desta sentença, pelos
meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem
condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha
lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores,
no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde
permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e,
não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do
Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso de
intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento),
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248,
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas
baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será
publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 002235602.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 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 (25/01/2022). Eu, Thaynara Kelly De O.
Silva/Estagiária do Judiciário/Mat. 363636, digitei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00212809820218272706, requerida por MARIA ODETE
BEZERRA DA SILVA, brasileira, união estável, do lar, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha, nº 05, Setor
Carajás, no município de Araguaína, Estado do Tocantins, move em face de LOURIVAL QUERINO DA SILVA, brasileiro,
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solteiro, deficiente. Pelo MM. Juiz, no evento 15 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO
POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio MARIA ODETE BEZERRA
DA SILVA, como Curadora de LOURIVAL QUERINO DA SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens,
oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar
o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação,
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para
informar a alteração do(a) Curador(a) de LOURIVAL QUERINO DA SILVA, encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios
eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação
em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o
assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde
permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e,
não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do
Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso de
intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento),
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248,
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.
Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na
forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e
chave 716349367717 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 vinte e seis dias do mês de janeiro do
ano de dois mil e vinte e dois (26/01/2022). Eu, Thaynara Kelly De O. Silva, Estagiária do Judiciário/Mat. 363636, digitei e
conferi.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA - 30 (TRINTA) DIAS
Cumprimento de Sentença Nº 0014542-02.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: PREMIUM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RÉU: CONSTRUTORA GRATÃO LTDA
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da
AÇÃO MONITÓRIA nº 0145420220188272706, chave nº 874996524318, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o presente
para CITAR o(s) requerido(s) CONSTRUTORA GRATÃO LTDA, brasileiro(a), inscrito(a) no CNPJ/MF n°
04240428000162, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias
úteis: (i) PAGAR a dívida no valor de R$ 21.842,15 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), bem
como os honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que
ficará isento do pagamento das custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros
de 1%a.m. (um por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes ADVERTÊNCIAS: (1)
se a dívida não for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de cumprimento de
sentença, conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios
deverão ser apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado,
poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de
2016, não é necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação.
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(5) Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em
www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar
o número do processo e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima identificado
mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum
local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte for
beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos doze dias do mês de
novembro do ano de dois mil e vinte e um (12/11/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi.

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

EDITAL Nº 4756699, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500010005.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS e
ESTADO DO TOCANTINS em face de ELIO EVANIR DA SILVA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 439.357.706-00, AMIR
SEBASTIÃO BARROSO MOURÃO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 121.948.162-91, ADRIANO BARROSO MOURÃO,
pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 065.335.232-87 e COMINAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.566.712/0001-21, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima
descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomarem ciência do inteiro teor da
DECISÃO proferida no evento n.º 115 - DECDESPA1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso em apreço, a parte
executada foi citada por edital (evento 1, OUT10), contudo, nenhum bem foi efetivamente penhorado ou valor foi localizado em
contas bancárias da pessoa jurídica e sócios. Assim o sendo, entendo ser cabível a inscrição do nome da pessoa jurídica e dos
seus representantes no cadastro de proteção de crédito. Importante dizer que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
conjunto com a empresa Serasa Experian, criou o sistema SerasaJud, o qual facilita a tramitação de ofícios entre os tribunais e o
sistema Serasa Experian, portanto, é mais conveniente no momento, a inscrição dos nomes dos executados junto ao
SERASA. Por fim, impende ressaltar que, em entendimento mais recente, no julgamento do Tema Repetitivo 1026, o
Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, via decisão judicial, de
devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do
Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 113) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e seus
sócios representantes no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que:
1 - Intimem-se as partes da presente decisão; 2 - Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da
empresa executada e seus sócios representantes no SERASA; 3 - Volvam os autos para levantamento do feito e consequente
arquivamento provisório do processo, conforme evento 59. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de
edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o
ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de fevereiro de 2022. Milene de
Carvalho Henrique - Juíza de Diireito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Frandisco Albery Fernandes Barros,
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4777516
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500012229.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de EMILIO DE ALENCAR LIMA, ANTONIO LUIZ GOMES DE PAULA e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MANCHESTER
LTDA, CNPJ/CPF nº 323.603.551-04, 315.140.901-63 e 02.157.750/0001-05, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada
que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º
76 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a
égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao
cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº
39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor
atualizado da execução.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 4768465, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA a parte executada LUIZA ALVES BRITO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 533.878.301-06, por estar
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0024563-66.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 1.135,61 (um mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), representada pela CDA n°
20200036922, datada de 01/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DECDESPA1, a
seguir transcrito: "(.4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaian-TO, 03 de dezembro de
2020. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery
Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito
EDITAL Nº 4768185, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): NOEL RODRIGUES SOARES, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 001.880.701-17, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0027516-03.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 1.320,62 (um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n°
20200037801, datada de 11/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DECDESPA1, a
seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 17 de dezembro de
2020. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25. dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery
Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
Juíza de Direito
EDITAL Nº 4768671, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA o(s) executado(s): LUCINALVA ALVES DE SENA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 618.628.941-91, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0023486-22.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 3.711,12 (três mil, setecentos e onze reais e doze centavos), representada pela CDA n°
20200050684, datada de 03/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DECDESPA1, a
seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 30 de novembro de
2020. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery
Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 4768955, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA a parte executada EDAIRES CANDIDA MARTINS, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 648.507.811-87, por estar
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0023250-70.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 3.411,86 (três mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos), representada pela CDA
n° 20200043455, datada de 09/09/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DECDESPA1, a
seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 26 de novembro de
2020. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery
Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4753037
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500006076.2009.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de HERALDO DE SOUSA MEDEIROS, CPF nº 861.516.901-25, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 108
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o
feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp
1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das
despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento
da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo,
ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.". E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23
dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 397/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 24 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
25/2/2022 à 04/3/2022
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;
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:
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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 designada a Dra. Adalgiza Viana de Santana, juíza de direito, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína
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 25/2/2022 às 11h59 do dia 04/3/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Ana Paula Ribeiro de Araújo Martins, escrivã judicial, lotado(a) na 2ª 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 Fábio Luiz Ribeiro Gomes, telefone (63)99202-3054, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de 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.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (24/2/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

AUGUSTINÓPOLIS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal
os autos da ação penal nº 50001162920118272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como
acusado ALEXSANDRO ALVES, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 12/08/1978, natural de São Miguel Paulino/SP, filho de
Raimundo Alves e Antonia da Solidariedade de Aquino, Residente na Rua das Moreiras, n° 290. bairro Boa Vista, AugustinópolisTO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 26.
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9° e art. 147 c/c art. 69,
ambos do Código Penal, c/c art. 7°, l, da Lei 11.340/06, do Código Penal Brasileiro. E como não tenha sido possível intimá-lo
pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer
perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 19/04/2022 13:30:00, a fim de participar da audiência de instrução e
julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática
processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista,
Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim,
Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 25/02/2022.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal
tramita os autos da ação penal nº 0003236-92.2016.8.27.2710 – Chave 323049418316, figurando como acusado RAFAEL
FREIRE BORGES, brasileiro, natural de Goiânia/TO, nascido aos 27/06/1996, portador do RG nº 1380207 SSP/TO, filho de José
Francisco Borges e de Raimunda de Oliveira Freire, residente na Rua Ayrton Senna, nº 125, bairro Santa Rita,
Augustinópolis/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão acostada no evento 13. Referido acusado
encontra-se denunciado nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo
396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério
Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta,
poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é
expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, matrícula nº
358323. Augustinópolis-TO aos 25/02/2022.

COLMEIA
2ª vara cível
Editais de publicações de interdição

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
(PRIMEIRO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS)
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00009185120218272714,
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: NAZARÉ PEREIRA DA COSTA, brasileira, solteira, absolutamente
incapaz, maior, interditada, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 643.405 SSP/TO, e inscrita no CPF sob o nº
017.445.661-19, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 338, Centro, Colméia-TO, Portadora de
comprometimento severo das atividades cognitivas, as limitações físicas e mentais são irreversíveis; e encontra-se incapacitada
para assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e administrar seus
negócios na vida civil. Tendo sido nomeada curadora, o Srª: MARIA BOMFIM PEREIRA COSTA REAIS, brasileira, casada,
técnica de enfermagem, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 1.582.616 e inscrita no CPF sob o nº 510.231.131-04,
residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 338, Centro, Colméia-TO. E nos autos supra a interdição foi decretada por
sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 00009185120218272714, no evento 34, como segue transcrita a parte final:
“...Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial para substituir OZANI PEREIRA
COSTA por MARIA BOMFIM PEREIRA COSTA REAIS, como curadora de NAZARÉ PEREIRA DA COSTA, já qualificada nos
autos, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro, observando à mesma que não
poderá por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar quaisquer bens eventualmente pertencentes à interditada
e deverá empregar os valores recebidos do órgão previdenciário exclusivamente em prol da saúde, alimentação e bem-estar da
mesma, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC, com as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se as determinações contidas
no art. 755, §3º do CPC, para que, com as formalidades legais, seja a presente sentença inscrita no registro de pessoas naturais
(artigos 93 e 107, Lei 6.015/73). Intime-se a curadora nomeada para o compromisso, em cujo termo deverá constar os limites da
curatela. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem
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– se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.” Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para constar. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia –
TO, 24 de fevereiro de 2022?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu _______, MATHEUS
FERNANDES DE SOUZA LIMA, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do
Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 24/02/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
(PRIMEIRO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS)
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00021252220208272714,
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 01 de
março de 1997, portador da CI de RG de nº 693.800, SSP/TO, inscrito no CPF nº 715.513.691-33, filho de Delmar Pereira
Severino e Valderez Pereira da Silva Saverino, residente e domiciliado na Projeto de Assentamento Marília, Chácara Bela Vista,
Colmeia, CEP 77725-000, Portador de comprometimento severo das atividades cognitivas, as limitações físicas e mentais são
irreversíveis; e encontra-se incapacitado para assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz
de reger sua pessoa e administrar seus negócios na vida civil. Tendo sido nomeados curadores, o Sr. DELMAR PEREIRA
SEVERINO, brasileiro, casado, lavrador, nascido em 16 de setembro de 1973, portador da CI de RG nº 1.575.775, SSP/TO,
inscrito no CPF nº 835.638.731-00, filho de Maria Terezinha Pereira Severino; e a Srª. VALDEREZ PEREIRA DA SILVA
SEVERINO, brasileira, casada, lavradora nascida em 26 de dezembro de 1976, portadora da CI de RG de nº185803, SSP/TO,
inscrita no CPF nº 001.181.211-70, filha de José Pereira da Silva e Creuza Maria de Jesus. E nos autos supra a interdição foi
decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 00021252220208272714, no evento 47 como segue transcrita a
parte final: “...Com essas considerações, julgo procedente a ação para declarar a incapacidade de EZEQUIEL PEREIRA DA
SILVA, interditando-a e nomeando - lhe como curadores VALDEREZ PEREIRA DA SILVA SEVERINO e DELMAR PEREIRA
SEVERINO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes
ao interditado, sem autorização judicial. Ficam advertidos os curadores que os valores porventura percebidos de entidade
previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito.
Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil,
lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena de responsabilidade civil e criminal,
intimando-se os curadores para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a curadora não está autorizada a
vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente
interdição junto ao Registro Civil do interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.”
Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para constar, encerrou-se a presente
audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia – TO, 24 de fevereiro de
2022?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu _______, MATHEUS FERNANDES DE
SOUZA LIMA, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local,
cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 24/02/2022.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA
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 nº 0003463-28.2020.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a)
acusado (a): VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA (ACUSADO), brasileiro, nascido aos 23/06/1991, natural de Gurupi/TO, filho
de Rosiene Laurindo da Silva e Elias Pereira da Silva, portador do RG nº 798.493 SSP/TO, do CPF nº 038.306.501-16, 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 09/03/2022 às 16:00 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 24 de fevereiro de 2022. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.
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DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL Nº 4761410
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (DEZ) dias
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio INTIMA DIONISIO
FERREIRA DE SOUSA FILHO,brasileiro, nascido aos dias11/05/1969, em Formosa do Rio Preto/BA, filho de Adelaide Ferreira
deSousa e de Dionisio Ferreira de Sousa, inscrito sob o RG 787.152, CPF 014.014.621-03 residente em local incerto e não
sabido, para no prazo dedez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do
Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da
SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002814-60.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Ante o
exposto, nos termos do artigo 387, do Código de Processo Penal,"JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na
denúncia, e CONDENO o acusado DIONISIO FERREIRA DE SOUSA FILHO, já qualificado, nos termos do art. 163, parágrafo
único, inciso I, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a fração
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da situação de hipossuficiência do acusado, em regime inicial
aberto, entretanto, SUSPENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE pelo período de 02 (DOIS) ANOS, devendo as
condições serem determinadas em audiência admonitória.APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: I) preencha-se o Boletim
individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação e INFOSEG;II) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;III)
comunique-se ao TRE para fins previstos no art. 15, II, da Constituição Federal;IV) Ao contador para o cálculo da pena de
multa;V) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos termos do
artigo 50 do CP; VI) designe-se audiência admonitória para a fixação das condições de cumprimento da pena;VII) extraia-se
cópia dos documentos necessários e expeça-se guia de execução penal, com a formação de autos de execução.
P.R.I.C.Dianópolis/TO,08/12/2021 ".
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 24 de fevereiro de 2022. Eu, THAISA ALVES DE SOUSA, Servidor da Secretaria, por
ordem do MM Juiz Dr BALDUR ROCHA GIOVANNINI - Juiz de direito, digitei, conferi e assinei.

FILADÉLFIA
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 387/2022 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 23 de fevereiro de 2022
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, titular da Comarca de Filadélfia/TO e Diretor do Fórum, LUATOM BEZERRA ADELINO
DE LIMA, no uso das atribuições legais e na forma da lei,
CONSIDERANDO a necessidade da regular manutenção dos serviços na prestação da tutela jurisdicional nesta comarca;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 42, inciso I, alíneas "h" e "t", da Lei Complementar n. 10, de 11 de janeiro de 1996,
pelos quais compete administrativamente ao juiz de direito, diretor do fórum, disciplinar o funcionamento da Diretoria do Fórum e
das serventias da comarca, bem como a lotação dos servidores;
RESOLVE:
Art. 1º- Lotar a servidora nomeada em comissão HELOÍSA RODRIGUES MACEDO, matrícula funcional n. 353321, no gabinete
da Comarca de Filadélfia/TO, na função de assessora jurídica.
Art. 2º - Lotar a servidora cedida LUZIA FREITAS MIRANDA, matrícula funcional n. 353209, no Cartório Cível da Comarca de
Filadélfia/TO, na função de servidora de secretaria.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Art. 4º- Encaminhe-se para a Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça para conhecimento e providências necessárias.
Documento assinado eletronicamente por Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito, em 24/02/2022, às 08:31, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Intimações às partes

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
Autos n. 5000006-94.2011.8.27.2721
Requerente: R.G.DA C.F.
Requerido: RAFAEL GOMES DA COSTA , brasileira, solteiro, autônomo, inscritono CPF sob o n. 968.023.911-04, residente e
domiciliado na Rua do Retiro, s/n, Fortaleza do Tabocão/TO.
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SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei pelo
executado, antes, porém, defiro os benefícios da assistência judiciária assim, em face do executado ser beneficiário da justiça
gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco
anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do
CPC). P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na
distribuição. Guaraí-TO, data pelo sistema. Guaraí-TO, data pelo sistema. Guaraí, 14/02/2022. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz
de Direito".
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
Autos n. 0004872-21.2020.8.27.2721
Requerente: V.C.G.B. e outro
Requerido: ELSON JAQUIS MOURA DA SILVA, brasileiro, solteiro, ceramista, inscrito no RG n. 1.026.275 e CPF no.
707.351.391-80, residente e domiciliado na Rua da Neblina, n. 2442, setor Bueno, Guaraí/TO.
SENTENÇA: “(...) Posto isso, calcado em parecer ministerial, julgo PROCEDENTES os pedidos da ação principal para: a)
Conceder a guarda definitiva do menor JOÃO MIGUEL GOMES MOURA, em favor da senhora VITÓRIA CRISTINA GOMES
BONIFÁCIO ora requerente, b) Fixar os alimentos definitivos 30% (trinta por cento) do salário mínimo, depositados em conta a
ser indicada pela requerente. c) Regulamentar as visitas nos exatos termos da inicial: - Finas de semana intercaladas, um com a
mãe e o outro com o pai, devendo avisar a genitora se caso for se ausentar da comarca com o filho; - Feriados intercalados, um
com a mãe e o outro com o pai, devendo avisar a genitora se caso for ausentar da comarca com o filho; - Dias dos pais; - Natal
com o pai e ano novo com o mãe Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do inciso I do art. 487 do
CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado, os quais arbitro
em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa. Ratifico a liminar deferida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se,
registre-se, intime-se. Guaraí-TO, data pelo sistema aos 16/02/2022. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito".

Editais de citações com prazo de 30 dias

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO 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 Alimentos com
pedido de Liminar para Fixação de Alimentos Provisórios n. 0004785-36.2018.8.27.2721, movida por N.N.M. e OUTROS, em
desfavor de ELIECIR FERREIRA DE MATOS, brasileiro, solteiro, fazendeiro, CPF n. 034.753.893-20, filho de Maria de Jesus
Ferreira de Matos; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO de todos os termos
da exordial, bem como para, querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias, independente do não comparecimento à
audiência realizada, sob pena de ter como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 344, NCPC). E
ainda INTIMADO da fixação de alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) sobre o salário mínimo, vigente a época de
cada pagamento, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68, a ser pago mensalmente todo dia 10 (dez), que deverão ser depositados
em conta bancária a ser informada pela genitora dos requerentes, sendo que a liminar possui efeito imediato,
independentemente, da citação do requerido (data da decisão 02/10/2018). 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. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho,
Técnica Judiciária, conferi.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz de Direito

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 0003204-41.2022.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o acusado CLEIDIVAN MARTINS DA CUNHA, também conhecido pela alcunha “Dudu”, brasileiro, solteiro, serviços gerais,
nascido aos 10 de outubro de 1.994, natural de Gurupi-TO, filho de Maria Helena Fernandes da Cunha e Domingos Martins da
Cunha, portador do CPF nº 703.796.501-42 e RG nº 1.299.688 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como
incurso nas sanções do crime do artigo 218-B do Código Penal, por no mínimo 02 (duas) vezes, e artigo 244-B do ECA, na
forma do art. 69, do Código Penal. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para
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responder à acusação 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 passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15/02/2022. Eu, Luciana Barros
Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente.
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 0007810-20.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) ALISSON JULIANO BUENO, brasileiro, casado, motorista, nascido em 1º de março de 1.997, natural de São
Bento do Sul – SC, filho de José Alcir Bueno e de Alzira Bineck Bueno, portador da carteira de identidade n.º 00002927499 –
SSP/SC e do CPF n.º 862.741.204-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime
do artigo 306, § 1º, inciso I, c.c. art. 298, inciso V, ambos da Lei nº 9.503/97. E, como não foi encontrado para ser citado
pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação 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 passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos
24/02/2022. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente.
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 0003379-35.2022.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) GILMAR DA SILVA CIRQUEIRA, brasileiro, nascido em 17 de março de 1983, natural de Gurupi-TO, filho de
Maria de Jesus da Silva Cirqueira, inscrito no CPF n° 000.393.111-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, como
incurso nas sanções do crime do artigo 157, caput, do Código Penal. E, como não foi encontrado para ser citado
pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação 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 passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos
24/02/2022. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, 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, MM.ª 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 0013723-56.2014.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o
acusado JOSE DOS REIS BARBOSA DA COSTA, vulgo "ZÈ", brasileiro, solteiro, porteiro servente, nascido em 17/05/1971,
natural de Gurupi-TO, filho de Adão Alves da Costa e de Pedrina Barbosa da Costa, portador do RG sob o n.º 291.852 SPP/
TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 214 c.c artigo 224, alínea “a”,
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 inserida no evento nº
28, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante do exposto, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, II, ambos do CP, julgo
extinta a punibilidade do acusado JOSE DOS REIS BARBOSA DA COSTA, em virtude da ocorrência da prescrição. Recolhase o mandado de prisão. Providenciem-se as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se e façam-se as comunicações de
praxe. Após, arquive-se com as devidas cautelas. Cumpra-se". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 21/02/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, 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 0005440-44.2014.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) PAULO RIBEIRO COSTA, brasileiro, casado, servidor público, nascido aos 01.05.1965, em Dianópolis/TO, filho
de Manoel Tito Costa e de Zilda Ribeiro Costa, portador do RG n.° 2102657– SSP/GO,CPFn.° 324.467.721-53, atualmente em
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 306, caput, da lei n.° 9.503/97. 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 93, cujo dispositivo
segue transcrito: "Diante disso, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo extinta a punibilidade do (a) acusado (a)
PAULO RIBEIRO COSTA". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 24/02/2022. Eu,
Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente.
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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 0000399-57.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) BRUNO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 23 de novembro de 1988, natural de
Marabá – PA, filho de Sukiran Gomes da Silva, portador da carteira de identidade RG n.º 899.450 – SSP/TO e do CPF n.º
019.616.99-76, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 306, § 1º, inciso I da
Lei nº 9.503/97. 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 71, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante disso, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo extinta a
punibilidade do (a) acusado (a) BRUNO GOMES DA SILVA.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 24/02/2022. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente.

MIRACEMA
1ª vara cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 926.15-22
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Miracema
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 07 de março de 2022, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO
LEILÃO: dia 07 de março de 2022, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000240-64.2011.8.27.2725
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADOS: GILVAN COSTA RODRIGUES BEM 1: 01 (um) lote de terreno
urbano, situado na Praça Feud Sebba, s/n°, com área total de 364,00m², situado no município de Miracema do Tocantins – TO,
registrado sob a Matrícula 3.732, do Livro 02, de Registro Geral, Registro n° 03, conforme Escritura Pública de Compra e Venda,
lavrada nas notas do Cartório 2º Ofício desta Comarca, às fls. 141/142, do livro n° 15, feito em 10 de maio de 1990, em que
figura como adquirente: Gilvan Pereira Arruda, com limites e confrontações contidos na matrícula. Com a seguinte benfeitoria:
um prédio comercial, com área construída de 224 m², com 7m de frente por 16m de fundo, de dois pisos, em que consta dois
salões comerciais frontais no primeiro piso (3,6x16m) e outro (2,4x16m), e no segundo piso um apartamento de 140m² (com 2
cômodos), anexo na parte de trás com 35m² de área construída e varanda. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais). LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descritos acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Magda Régia Silva Borba Barbosa,
Depositária Pública desta Comarca. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: Acostado no evento 61, atualizado em 05/09/2018,
perfaz o montante de R$ 30.364,60 (trinta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). * Valor sujeito a
alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através
da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único,
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B.
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou
acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. As comissões serão devidas após 10 dias
da nomeação do leiloeiro sem que haja neste prazo alguma contestação. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À
VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não
interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse
em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento
será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as
seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor
não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem
por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das
condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o
restante parcelado em até 10 (dez) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada,
reduzindo-se o prazo quanto necessário para a observância deste piso. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento,
poderá ser acrescido de índice de correção monetária adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a
proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o
bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de
parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante
deverá
apresentar
carteira
de
identidade,
CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro
de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser
autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o
pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a
quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
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da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover,
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que
se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s)
bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação
deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na
data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo,
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de
Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo
segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre
no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do
Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE
ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos
leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site
da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber
propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os
bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão
informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do
arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art.
130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente
promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O
arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10
(dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil,
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado
artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada à arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador
remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leiloeiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da
execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula
ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além
da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para
pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para
averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que
ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados
forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente.
comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade
prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil.
XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo
arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas
condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação
do crédito do exequente. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de
imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento
do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de
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Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05
(cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título
de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação,
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS
LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data
da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.
cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e
contribuições
de
melhoria),
cujo
fato
imponível
tenha
ocorrido
em
data
anterior
à
arrematação. Os referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os
bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do arrematante,
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO), não inclusas no preço
do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de
R$ 24,00 e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos
cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o
leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e
devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI,
Registro (s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE;
C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o mínimo no valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa administrativa e a
comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser pagas juntamente
com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas no auto de
arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo pagamento na
conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitas as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E
GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA 3.732 • R-04: PENHORA: Miracema do Tocantins, 13 de Abril de 2009. RÉU:
Gilvan Costa Rodrigues. AUTOR: Fazenda Pública Estadual. TÍTULO: Mandado de Reforço de Penhora, Avaliação, Intimação de
27.08.2008, expedido pela 1º Vara do Cível desta cidade e comarca devidamente assinado pelo M.M Juiz de direito Dr André
Fernando Gigo Leme Netto, extraído dos autos de execução fiscal n° 2676/01; no valor de R$ 18.551,07, devidamente registrada
sob n° R-04, livro 2-M, fls 121 vº, mat 3.732, em 13.04.2009. R-05 -3.732 PENHORA: Miracema do Tocantins,13 de Abril de
2009. RÉU: Gilvan Costa Rodrigues, CNPJ. 00.154.070/0001-02. AUTOR: Fazenda Pública Estadual, TÍTULO; Mandado de
Execução Fiscal de 17.09.2002, expedido pelo Poder Judiciário, devidamente assinado pelo M.M Juiz de direito Dr. Andre
Femando Gigo Leme Netto, extraído dos Autos nº 2939/02; no Valor de R$ 294,96 devidamente registrada sob nº R-05, livro 2-M,
fls 121 vº, mat. 3.732, em 13.04.2009. • R-06: PENHORA: Miracema do Tocantins - TO, 09 de Abril de 2021. RÉU: Gilvan
Costa Rodrigues. AUTOR: Fazenda Pública Estadual. TÍTULO: Mandado de Execução Fiscal de 05.09.2011, Expedido pela 1º
Vara Civel, da Comarca de Miracema do Tocantins – TO, devidamente assinado por ordem do MM. Juiz de Direito (a.) Sandra
Oliveira Albuquerque- Técnica Judiciária, Autos nº 2011.0008.9318- VaIor R$. 22.480,68, registrada sob nº R- 06, fls. 121 vº, mat.
3.732, em 09/04/2012. • R-07: PENHORA: Miracema do Tocantins, 06 de julho de 2015. Exequente: União Fazenda Nacional;
Executado: Gilvan Costa Rodrigues CPF 29l.716.281-34; Gilvan Costa Rodrigues CNPJ OO154070000102, autos nº 500103281.2012.8.27.2725; Chave nº 883226330814; Ação Execução Fiscal, imóvel avaliado em 300.000,00, expedido pela Vara Cível
de Miracema do Tocantins, devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito Dr André Femando Gigo Leme Netto, registrado sob
nº 07, fls 121vº, mat 3732 em 06.07.2015. • R-08-3.732 PENHORA: Mandado de penhora; Exequente: Procuradoria Geral do
Estado do Tocantins; Exeutado: Gilvan Costa Rodrigues, Ação Execução Fiscal; Processo nº 500008134.2005.8.27.2725/Chave: 28.0863855914, Valor Avaliado R$ 420.000,00, expedido pela la Vara Civel de Miracema do
Tocantins, devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito Dr André Fernando Gigo Leme Netto, registrado sob nº 08, fls 52 mat
3732 em 23.10.2015. O referido e verdade dou fe. Miracema do Tocantins, 23 de Outubro de 2015. • R-09- 3.732 PENHORA:
Mandado de penhora; Exequente: União -Fazenda Nacional; Executado: Gilvan Costa Rodrigues; Processo nº 5000.89684.2012.8.27.2725/Chave: 515615400314 Ação Execução Fiscal expedido peIa Vara Cível de Miracema do Tocantins,
devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito Dr Andre Femando Gigo Leme Netto, registrado sob nº O9, fls 52 mat 3732 em
24.11.2015. O referido é verdade e dou fe. Miracema do Tocantins, 24 de novembro de 2015. • R-10-3.732 PENHORA: Mandado
de penhora; Exequente: Uniao-Fazenda Nacional; Executado: Gilvan Costa Rodrigues; Processo nº 50000.2977.2001.8.27.2725/Chave: 303541 583614 Ação Execução Fiscal expedido pela la Vara Civel de Miracema do Tocantins,
devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito Dr André Femando Gigo Leme Netto, registrado sob nº 10, fls 52 mat 3732 em
01.12.2015. OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS
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BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA
ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS.
INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: GILVAN COSTA RODRIGUES, através de seu Procurador
devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ALEXANDRE FANTONI DE MORAES OAB/TO05160B, os respectivos sócios,
seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credores,
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União,
Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De
Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: ESTADO DO OCANTINS, através de seu Procurador devidamente
constituídos nos autos Dr.(a)(s): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS PG8786640, e para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miracema do Tocantins.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0005098-14.2020.827.2725, chave para
consulta n.º 343320183220, requerido por Khatariny Soares de Castro em desfavor de João Batista dos Reis de Andrade, sendo
o presente Edital para INTIMAR o requerido JOÃO BATISTA DOS REIS DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, armador, natural de
Parnaíba – PI, nascido em 13/01/1977, filho de Maria Vitorina de Andrade Reis e de Bernardo José dos Reis Filho, CPF n.º
813.800.111-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da decisão judicial de
concessão de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, proferida no evento 8 dos autos acima mencionados no dia
09/11/2020, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: “...Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada pela
requerente e, por conseguinte, com fundamento no artigo 22 da Lei n.º 11.340/2006, notifique-se através de mandado João
Batista dos Reis de Andrade, ex-vi do disposto no artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006, para que não se
aproxime doravante da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas presenciais ao ocorrido, devendo manter-se, no
mínimo, a quinhentos metros de distância entre estes e para que se abstenha de manter contato com a vítima e seus parentes,
através de qualquer meio de comunicação a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma, advertindo-o, destarte,
das disposições contidas no artigo 20, “caput”, da Lei em questão, que estabelece: “em qualquer fase do Inquérito Policial ou
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. As medidas protetivas acima vigorarão pelo prazo
decadencial de seis meses (até 09 de maio de 2021), findo o qual, não havendo ajuizamento das demandas cíveis ou
criminais pertinentes, terão sua eficácia cessada. O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem
judicial. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a
ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Não sendo
contestado o pedido presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803,
CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26 da Lei n.º 11.340/06).
Ciência, ainda, à autoridade policial. Sirva-se cópia da presente decisão como mandado. Cumpra-se. Miracema, data e horário
certificados pelo sistema.” E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do
artigo 361, c/c o artigo 370, ambos do Código de Processo Penal, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e
publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal,
aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (25/02/2022). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico
Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito.

PALMAS
Conselho da justiça militar
Editais

EDITAL Nº 001/2022 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0040573-19.2020.8.27.2729 (CEL
QOPM R/R RG 00.021/1 DAVID HENRIQUE MONTELO MONTEIRO e 1° SGT QPPM RG 01.083/2 MAGNA FERREIRA DO
CARMO E SILVA)
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O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 29 de março de 2022, às
14h00min, por meio da Plataforma de Teleconferência (Yealink), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art.
35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de janeiro de 1996, realizará o sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do
Estado, que comporão o Conselho Especial de Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar nº 004057319.2020.8.27.2729, tendo como acusados CEL QOPM R/R RG 00.021/1 DAVID HENRIQUE MONTELO MONTEIRO e 1° SGT
QPPM RG 01.083/2 MAGNA FERREIRA DO CARMO E SILVA. Sendo o presente para INTIMAR os Oficiais Superiores da
Polícia Militar constantes da Relação encaminhada pela Seção de Notificação e Comparecimento – Diretoria de Gestão
Profissional do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, através do ofício nº 034/2022-SNC/DGP, de
14 de fevereiro de 2022, que segue:
RELAÇÃO DOS OFICIAIS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 0040573-19.2020.8.27.2729, TENDO COMO ACUSADOS O CEL QOPM R/R RG 00.021/1 DAVID HENRIQUE
MONTELO MONTEIRO e 1° SGT QPPM RG 01.083/2 MAGNA FERREIRA DO CARMO E SILVA
POSTO
RG.
NOME
MAT.
01

CEL QOPM

04.124/1

ÁLON NERY AMARAL

870885

02

CEL QOPM

04.057/1

CLÁUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA

791675

03

CEL QOPM

03.158/1

DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO

756390

04

CEL QOPM

02.241/1

FÉLIX FRANCISCO DOS SANTOS NETO

721806

05

CEL QOPM

02.245/1

HENRIQUE DE SOUZA LIMA JÚNIOR

540010

06

CEL QOPM

03.962/1

JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINH

676060

07

CEL QOPM

04.059/1

JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA

951435

08

CEL QOPM

02.253/1

OSÉIAS DE SOUZA SILVEIRA

411118

09

CEL QOPM

WELERE GOMES BARBOSA SILVEIRA

1082000

10

CEL QOPM

04.694/1
04.162/1

LUIZ CARLOS VALADARES VERAS JÚNIOR

797940

Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (24.02.22). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 406/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 25 de fevereiro de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário para o
período das 12h às 18h;

RESOLVE:

Art 1º. alterar a Portaria Nº 357/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 21 de fevereiro de 2022, para o fim de registrar que o plantão judicial
do período de 25/02/2022 às 18h a 04/03/2022, às 11h59min, será cumprido pela servidora Cláudia B. Kertsz de Oliveira, mantendo as
demais disposições.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu respectivo
Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido pelo
Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela Resolução nº
152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e cinco (25) dias do mês de
fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte dois (2022).

Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro
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Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 003866-81.2022.8.27.2729
Chave Processo: 180878704322
Deprecante: Vara Única da Comarca de Marcelino Vieira - RN
Ação: Procedimento Comum
Nº de origem: 0100855-84.2018.8.20.0143
Requerente: Rozenilza Rocha
Advogado: Francisco Josmario de Oliveira Silva - OAB
Advogada: Nagyla Indienara Diniz Costa – OAB
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seus advogados, intimadas para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO - 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove
reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link +
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela
própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as
informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao. Por
oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência
programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício.
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0043473-38.2021.8.27.2729
Chave Processo: 155025595621
Deprecante: Vara Cível da Fazenda Rio Grande da Comarca de Curitiba - PR
Ação: Recisão de Contrato e Devolução de Dinheiro
Nº de origem: 0014478-14.2019.8.16.00380
Requerente: Ritiele Oliveira Caletti
Advogado: Andrey Marzanatti Bornia – OAB/PR 68.919
Advogada: Mariana Monteiro Bornia – OAB/PR. 83.665
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seus advogados, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO - 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove
reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link +
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela
própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as
informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao. Por
oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência
programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe.2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício.
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0047649-60.2021.8.27.2729
Chave Processo: 884204518121
Deprecante: 3ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu - PR
Ação: Usucapião
Nº de origem: 0039263-64.2019.8.16.0030
Requerente: Maria Ursula Schuetz
Advogado: Luis Miguel Barudi – OAB/PR 46.813
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Advogada: Alexandra Barp Salgado – OAB/PR. 56.903
Requerido: Cláudio Toyochichi Ohkubo
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seus advogados, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO - 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove
reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link +
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela
própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as
informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao. Por
oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência
programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe.2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício.
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0047881-72.2021.8.27.2729
Chave Processo: 531305208621
Deprecante: 2ª Vara de Execuções de Título Ext.. Conflitos e Arbitrais de Brasília - DF
Ação: Execução de Titulo Extrajudicial
Nº de origem: 0702685-32.2021.8.07.0001
Requerente: Condomínio de Edifício Fusion work & Live
Advogado: Alex Luciano Valadares de Almeida – OAB/MG 99.065
Advogada: Sarah Elaine Oliveira Suzin – OAB/DF. 56.490
Requerido: Cláudio Toyochichi Ohkubo
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seus advogados, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 80,18 (oitenta reais e dezoito
centavos) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link +
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO no valor de R$ 27,40 (vinte e
sete reais e quarenta centavos), apresentadas pela COJUN no anexo 2 do evento 7, no prazo de 15 (quinze) dias. Por
oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência
programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício.
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00411506520188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARCIO DA SILVA ARAUJO- CNPJ/CPF nº 66094887204, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 24 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00034502620168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ENDER AURELIO FERNANDES DA SILVA, CNPJ/CPF nº
01670265188: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
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Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de fevereiro de 2022. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00370535620178272729 que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: GERLEM ALVES BASTOS, CNPJ/CPF: n° 810.347.501-78,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00394791220158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: VALDIVINO CAMPOS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: n° 499.219.08120, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00395284820188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: ANANIAS LIMA DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: n° 344.149.403-20,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00418166620188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: MANZOLI SA COMERCIO E INDUSTRIA, CNPJ/CPF: n°
92.696.517/0001-85, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00432551520188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: MAURICIO HARDMAN TAVARES DE MELO FILHO,
CNPJ/CPF: n° 033.928.314-92, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00432551520188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: GREAT BEEF ALIMENTOS LTDA- CNPJ/CPF: nº 13.633.116/000100, E SÓCIO-COOBRIGADO: PETRÔNIO CAVALCANTI DE C. HARDMAN TAVARES DE MELO, CNPJ/CPF: nº 031.565.65490, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal
quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00438739120178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: E S P CONSTRUTORA LTDA- CNPJ/CPF: nº 05.578.033/0001-37,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto
aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00438739120178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: EDISON OLIVEIRA MACIEL, CNPJ/CPF: n° 282.643.47134, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00442867020188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: CESARINO AUGUSTO CESAR PEREIRA SOBRINHO, CNPJ/CPF:
n° 492.799.397-34, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013600420098272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF: n° 642.432.141-15,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013745120108272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: VALDEMIR SIMOES DE SOUZA, CNPJ/CPF: n° 136.523.622-68,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
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(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013770620108272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: ELCI CARLOS DA COSTA, CNPJ/CPF: n° 191.296.611-53,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00320741720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: URUBATAN HELOU- CNPJ/CPF nº 40240150872, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00296634020148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: ERIVELTO DA SILVA GASQUES- CNPJ/CPF nº 52294692187,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50096527020128272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELISZANGELA ALVES DE FREITAS, CNPJ/CPF nº 56651821172:
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50002008020058272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: SEBASTIAO ANDERSON CAETANO DA SILVA- CNPJ/CPF nº
79180639100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 4507030
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
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ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00321706120208272729
DENUNCIADO: KLEITON MARTINS DE SOUSA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado KLEITON MARTINS DE SOUSA, brasileiro, nascido em 31/08/1984, natural de Guaraí - TO, filho de Pedro
José de Sousa e Raimunda Martins de Sousa, CPF 995.653.401-30, RG 655733 SSP/TO, para tomar ciência da ação penal
proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 129, § 9º, do CP, na modalidade do
artigo 7º, I, da Lei n.11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor mínimo devido a título de indenização, nos termos do
art. 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º 00321706120208272729, e como o denunciado encontra-se
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP,
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. 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,
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital,
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 26/01/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira
Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 60 (sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 00058214920198272731 Chave: 668894216719
Acusado: LUIZ EDUARDO BARBOSA DA SILVA RESPLANDES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado LUIZ EDUARDO BARBOSA DA SILVA RESPLANDES, brasileiro,
divorciado, vaqueiro, natural de Paraíso/TO, nascido aos 28.11.1986, filho de Itamar Barbosa da Silva e Maria Aparecida Neves
Pereira, CPF nº 036.781.441-28 e RG nº 632.984 2ª via SSP/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA
CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, com fulcro nos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, ABSOLVO LUIZ EDUARDO BARBOSA DA SILVA RESPLANDES da imputação constante na denúncia". Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 25/02/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito) que
digitei e subscrevi.

PARANÃ
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
O Doutor MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito desta Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital com prazo de quinze dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime, autos nº 0000056-26.2021.8.27.2732, que a Justiça Pública, como autora,
move contra o acusado EDMILSON JOVENTINO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, mecânico, natural de Feira Nova/PE,
nascido em 20/05/1980, filho de Maria Amélia do Nascimento Filha, RG nº. 408259,SSP/TO, CPF nº. 911.776.341-04, residente
na Avenida C, Quadra 39, Lote 05, Setor Vila Nova, Paranã/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas
sanções dos artigos 171 e 304 do CPB. E como esteja em lugar incerto e não sabido, conforme certificado pelo Sr. Oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica intimado pelo presente para comparecer perante este Juízo, no Edifício do Fórum, nesta
cidade, no prazo de 15 (quinze) dias, para os termos da presente ação, bem como para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias,
defesa preliminar. Fica o acusado advertido de que caso não compareça ou constitua advogado ficará suspenso o processo e o
prazo prescricional, bem como, que este Juízo poderá determinar a produção das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar-lhe a prisão preventiva. E para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja segunda via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de
setembro do ano de dois mil e vinte e dois (22/01/2022). Eu, AFBOliveria, Analista Judiciária, o digitei.
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PEIXE
1ª escrivania criminal
Intimações às partes

EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PEIXE/TO – 2º
SEMESTRE/2022 1ª TEMPORADA
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, em
observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste
edital que, será dado início a 1ª temporada de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Peixe/TO, conforme pauta de
julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 09h20min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art.
429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como
para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação
dos Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão sorteados 25 (vinte e
cinco) jurados e 07 (sete) suplentes, o sorteio dos jurados designado para o dia 10 de maio de 2022 às 13h00min no Salão do
Júri da Comarca de Peixe/TO.
PAUTA DE JURI 1ª TEMPORADA 2022
Horário Data/Júri Nº Processo
Partes
Situação Prisão
Pronuncia
09h20min 12/07/2022 5000004-8.1999.8.27.2734 SIPRIANO DE SOUZA TAVARES
Solto
21/05/2020
09h20min 19/07/2022 5000051-8.2007.8.27.2734 ODORICO ALVES DOS SANTOS
Solto
11/02/2013
NETO
09h20min 26/07/2022 5000103-0.2008.8.27.2734 JOÃO DIVINO PEREIRA DOS
Solto
25/07/2014
SANTOS
09h20min 02/08/2022 5000106-0.2011.8.27.2734 EDIVALDO
PEREIRA
DE
Solto
14/05/2020
ARAÚJO
09h20min 09/08/2022 5000167-5.2011.8.27.2734 SÉRGIO
LUSTOSA
DOS
Solto
11/01/2013
SANTOS
Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 25 de fevereiro de 2022. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o
presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PEIXE/TO – 2º
SEMESTRE/2022 2ª TEMPORADA
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, em
observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste
edital que, será dado início a 2ª temporada de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Peixe/TO, conforme pauta de
julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 09h20min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art.
429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como
para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação
dos Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão sorteados 25 (vinte e
cinco) jurados e 07 (sete) suplentes, o sorteio dos jurados designado para o dia 10 de maio de 2022 às 13h00min no Salão do
Júri da Comarca de Peixe/TO.
PAUTA DE JURI 2ª TEMPORADA 2022
Horário
Data/Júri Nº Processo
Partes
Situação Prisão
Pronuncia
09h20min 06/09/2022 5000935-4.2012.8.27.2734 ANDRÉ LUIZ PEREIRA LOUÇA
Solto
07/03/2012
09h20min 20/09/2022 0000008-8.2014.8.27.2734 RAFAEL LOPES TEIXEIRA
Solto
18/05/2020
09h20min 27/09/2022 0000334-5.2014.8.27.2734 VALDEMAR
ALVES
DE
Solto
25/05/2019
OLIVEIRA
09h20min 18/10/2022 0000407-7.2014.8.27.2734 CLEITIVON BISPO DA COSTA
Solto
17/09/2015
09h20min 25/10/2022 0000632-3.2015.8.27.2734 WELINGTON
TEIXEIRA
Solto
16/05/2019
RODRIGUES
Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 25 de fevereiro de 2022. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o
presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PEIXE/TO – 2º
SEMESTRE/2022 3ª TEMPORADA
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, em
observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste
edital que, será dado início a 3ª temporada de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Peixe/TO, conforme pauta de
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julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 09h20min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art.
429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como
para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação
dos Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão sorteados 25 (vinte e
cinco) jurados e 07 (sete) suplentes, o sorteio dos jurados designado para o dia 10 de maio de 2022 às 13h00min no Salão do
Júri da Comarca de Peixe/TO.
PAUTA DE JURI 3ª TEMPORADA 2022
Horário
Data/Júri Nº Processo
Partes
Situação Prisão
Pronuncia
09h20min 22/11/2022 0000136-7.2016.8.27.2734 JARLIN FERREIRA DE ARAUJO Solto
02/06/2020
09h20min 29/11/2022 0001293-4.2018.8.27.2734 ADAILTON XAVIER DA SILVA Solto
22/05/2019
09h20min 06/12/2022 0001731-3.2018.8.27.2734 MAURICIO AYRES FERREIRA Solto
02/06/2020
09h20min 13/12/2022
Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 25 de fevereiro de 2022. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o
presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS
EXECUÇÃO PENAL Nº 5000796-05.2012.8.27.2734
SENTENCIADO: MARCELO DIAS LOURENÇO
A Drº Ana Paula Araújo Aires TorÍbio, Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe/TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento que nos
autos acima epigrafado FICA INTIMADO DA SENTENÇA o sentenciado MARCELO DIAS LOURENÇO, brasileiro, solteiro,
lavador de lava jato, nascido aos 04/08/1989, filho de José da Cruz Lourenço e Deuselina Pereira Dias, natural de Peixe-TO, RG
766.018 2ª. Via SSP-GO, CPF 023.522.551-71, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
sentença prolatada nos autos de Execução Penal n.º 5000796-05.2012.8.27.2734no sequencial n.º 19,cuja parte final a seguir
transcrita: “Sentença , vistos, etc.... Assim, JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade pelo seu cumprimento, e nos termos
do artigo 202 da Lei 7.210/84, não deverá constar na folha corrida do reeducando atestados ou certidões qualquer notícia ou
referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.
Determino sejam restabelecidos os direitos políticos do condenado referente a este processo, oficiando-se ao Juízo Eleitoral da
Zona onde o mesmo é eleitor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais, procedendo-se as comunicações
e anotações necessárias. Publicada e Registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se. PeixeTO, 09 de junho de 2021. (ass) Ana Paula Araujo Aires Toribio - Juíza de Direito”.Dado e Passado nesta Cidade de Peixe /TO,
aos 25 de fevereiro de 2022. Eu, Caroline Costa Nazareno Adachi - Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

PORTO NACIONAL
Central de execuções ficais
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0006995-41.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CARLOS HONDA
GONCALVES, CNPJ/CPF nº 05392949690, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor
da r. sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com
relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e
cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data
pelo sistema.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0007635-54.2014.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JUCIRENE AVELINO DIAS,
CNPJ/CPF nº 38885395104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 61 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0010544-30.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEITE, MARQUES & DAHER
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ/CPF nº 11312250000183, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar
ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO,
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar
extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s)
alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda
Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da
ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifiquese o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e
arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____,
MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição

INTERDIÇÃO Nº 0004564-97.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES
RÉU: TAUANA FERNANDES VIEIRA
EDITAL Nº 4662363
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE TAUANA FERNANDES VIEIRA - 2ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de TAUANA
FERNANDES VIEIRA AUTOS Nº:0004564-97.2021.8.27.2737 requerida por MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES decretou
a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE TAUANA FERNANDES VIEIRA NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA
DE MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A
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SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A)
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 14
DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino. - Assistente Administrativo, digitei.
INTERDIÇÃO Nº 0000447-63.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: DOURALICE ROCHA CORADO
RÉU: DELSON LEONES CAVALCANTE SILVA FILHO
EDITAL Nº 4367877
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE DELSON LEONES CAVALCANTE SILVA FILHO - 2ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de DELSON LEONES
CAVALCANTE SILVA FILHO AUTOS Nº:0000447-63.2021.8.27.2737 requerida por DOURALICE ROCHA CORADO decretou a
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE DELSON LEONES CAVALCANTE SILVA FILHO NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA
PESSOA DE DOURALICE ROCHA CORADO COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A)
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 16
DE DEZEMBRO DE 2021 (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo, digitei. ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS Juíz de Direito

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 23, de 25 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000005558-5,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 22 de fevereiro de 2022, Nathalia Canhedo, do cargo de provimento em comissão de
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Atendimento às Comarcas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 24, de 25 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000005558-5,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Thaissa Bessa Castanheira Rodrigues para o cargo de
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Atendimento às Comarcas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 25, de 25 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 2ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no período
de 17 a 23 de fevereiro de 2022, e o contido no processo SEI nº 21.0.000017383-2,
RESOLVE:
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, a juíza Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira da Vara Especializada no
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína para a 1ª Vara de
Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional.
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 401, de 25 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 nos autos nº 21.0.000018660-8,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Jordan Jardim para, sem prejuízo de suas funções, realizar as
audiências de custódia na Comarca de Palmas no período de 2 a 11 de março de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Conjunta Nº 4/2022, de 25 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece
medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados,
estagiários, terceirizados e usuários em geral;
CONSIDERANDO as recomendações técnicas dos profissionais de saúde que compõem o Espaço Saúde do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO as informações extraídas do site http://integra.saude.to.gov.br/covid19, na presente data;
CONSIDERANDO que as pessoas contaminadas com COVID-19, tem tido sintomas leves em sua grande maioria;
CONSIDERANDO a diminuição da procura por atendimento médico e pedido de exames no Espaço Saúde do Tribunal de
Justiça;
CONSIDERANDO a cobertura vacinal da força de trabalho do Poder Judiciário do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de revisão, atualização e manutenção das medidas de prevenção e controle da transmissão do
Coronavírus no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de contínuas e eficazes medidas para aprimorar a prestação jurisdicional e impor
celeridade ao andamento processual, de forma a concretizar o comando constitucional de razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, da Constituição da República);
CONSIDERANDO o horizonte convencional e constitucional promotor da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional,
que requerem aperfeiçoamento e modernização constantes do sistema de justiça, bem como a exiguidade de recursos
financeiros;
CONSIDERANDO a necessária adequação das ferramentas disponíveis para realização de audiências em videoconferência ao
parque tecnológico deste Poder Judiciário e à infraestrutura de rede do Tribunal de Justiça implantada em todas as Comarcas;
CONSIDERANDO a experiência já vivenciada com a adoção da prática de atos por videoconferência desde o início da
pandemia, cuja medida dotou o processo judicial de maior celeridade, além das facilidades proporcionadas pelos recursos
eletrônicos, aliada ao fator economicidade, tanto para a Administração como para o jurisdicionado;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 337, de 29 de setembro de 2020, que dispõe sobre a utilização de sistemas de
videoconferência no Poder Judiciário e a adoção de software de videoconferência pelo TJTO, o qual garante a segurança, a
privacidade, a confidencialidade e o armazenamento seguro das informações compartilhadas durante a teleaudiência, além da
ausência de custos para as partes;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 764, de 24 de fevereiro de 2022, do Supremo Tribunal Federal;
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CONSIDERANDO o posicionamento do Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça, noticiado pelo site https://www.migalhas.com.br/quentes/360444/fux-anuncia-que-sessoes-voltam-a-ser-presenciais-apartir-de-marco, que "não ficaremos mais refém dessas máquinas" e "que as sessões de julgamento no plenário do STF voltam a
ser
presenciais
a
partir
de
março", bem
como
no
site
do
STF https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=482357&ori=1, onde o Ministro anunciou "o retorno das
atividades presenciais no Tribunal, a partir de 7 de março";
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000006188-7,
RESOLVEM:
Art. 1º Esta Portaria Conjunta atualiza as medidas e orientações para funcionamento das atividades presenciais nas
dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º Estabelecer que a partir do dia 2 de março de 2022 deverão ser retomadas as atividades presenciais de magistrados,
servidores, terceirizados, colaboradores e estagiários, no percentual de 100% (cem por cento) dos usuários internos, no âmbito
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
§ 1º Todas as unidades do Tribunal de Justiça e as Diretorias dos Foros deverão apresentar, obrigatoriamente, à Presidência, a
planilha constante no Anexo Único a esta Portaria-Conjunta, devidamente preenchida, para fins de estatística, monitoramento e
controle de contágio pela COVID-19 e vacinação.
§ 2º Como forma de preservação dos dados, a providência deverá ser realizada por meio da abertura de um processo SEI
restrito, tendo como data limite o dia 10 de março de 2022 para apresentação da planilha.
§ 3º No caso de não atendimento da solicitação, os nomes dos gestores serão encaminhados à autoridade competente para
abertura do procedimento disciplinar cabível.
§ 4º Fica restabelecido o registro eletrônico de frequência a partir da data estabelecida no caput deste artigo.
Art. 3º Para a promoção de um ambiente seguro nas dependências das unidades judiciárias e Tribunal de Justiça, todos os
frequentadores, tanto do público interno quanto do público externo, deverão observar as seguintes exigências:
I - utilizar máscaras de proteção facial, bem ajustadas, cobrindo a boca e o nariz, além do uso de álcool em gel;
II - manter distanciamento de 1 (um) metro em relação às pessoas nos acessos ou dentro das dependências das unidades
judiciárias e Tribunal de Justiça.
§ 1º A recusa a se submeter a qualquer das exigências acima ou a apresentação de sintomas sugestivos de infecção pela
COVID-19 impedirão a entrada ou a permanência da pessoa nas dependências das unidades judiciárias e Tribunal de Justiça.
§ 2º O magistrado, servidor, terceirizado, colaborador ou estagiário que, no acesso às unidades e Tribunal, apresentar sintomas
sugestivos de infecção pela COVID-19, deverá agendar atendimento no Espaço Saúde do Tribunal de Justiça ou procurar
atendimento em unidade de saúde.
Art. 4º Observadas as exigências do art. 3º desta Portaria, fica a critério dos Desembargadores a fixação de regras próprias para
visitação ou atendimento presencial de público externo em seus respectivos gabinetes.
Art. 5º Fica a critério do Presidente do Tribunal de Justiça e demais Membros do Tribunal Pleno e dos Desembargadores
Presidentes das Câmaras Cíveis e Criminais a definição do formato das sessões de julgamento.
Art. 6º A realização de eventos com potencial de aglomeração, nas unidades judiciárias e Tribunal de Justiça, será precedida de
análise de risco pelo Espaço Saúde do Tribunal de Justiça.
Art. 7º As audiências deverão ser realizadas por vídeoconferência, podendo, de acordo com as peculiaridades e a complexidade,
serem realizadas presencialmente, a critério do magistrado e das partes, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e
vedada a concentração de audiências no mesmo local, nos termos do art. 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria-Conjunta nº 11/2021
Presidência/CGJUS, sem prejuízo das audiências já designadas.
Art. 8º As sessões dos Júris devem ser realizadas respeitadas as determinações da Portaria Conjunta nº 35/2020, de 22 de
setembro de 2020 (Plano de Biossegurança).
Parágrafo único. Todas as providências adotadas em âmbito local deverão ser comunicadas à Presidência do Tribunal de Justiça
e à Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 9º Deverão retornar a partir do dia 2 de março de 2022 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do
processo, pena ou transação penal.
Art. 10º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria-Conjunta nº 11/2021-Presidência/CGJUS.
Art. 11. O atendimento presencial ao público externo fica retomado, com preferência para o atendimento via Balcão Virtual ou
Gabinete Virtual.
Art. 12. Recomendar a manutenção dos atos processuais já designados e/ou determinados, viabilizando sua realização de forma
virtual ou, ainda, na modalidade presencial, com atendimento aos protocolos normativos existentes.
Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedoria-Geral
da Justiça.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO ÚNICO
(Portaria Conjunta nº 4, de 25 de fevereiro de 2022)
UNIDADE/COMARCA:
ORD.

NOME

MATRÍCULA

LOTAÇÃO

1ª
DOSE
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

2ª
DOSE
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

3ª
DOSE
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

NÃO VACINADO
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 103/2022, de 24 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/107096 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de
R$ 534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de
22/02/2022 a 24/02/2022, com a finalidade de realizar a estruturação tecnológica da sala de depoimento especial da Comarca de
Cristalândia e instalação de computadores na Comarca de Paraiso, conforme chamados 24288 e R46472 abertos no sistema
service desk.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 381/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 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 de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 51/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000023040-2, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Agem Tecnologia Distribuidora - Ltda, que tem por objeto a aquisição de webcam para suprir as
necessidades do Poder Judiciário Tocantinense.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 51/2022, e a servidora Aline Aragão
Ishizawa, matrícula 233558, como sua substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações
mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para regularização do
apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o
ocorrido, 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
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Portaria Nº 356/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 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 de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 41/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000003009-4, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Distribuidora Nunes - Ltda, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender as
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 41/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 405/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 25 de fevereiro de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do
Tribunal de Justiça,
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000003952-0; resolve:
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Lotário Luís Becker, matrícula nº 352928 - SMP;
II - Lindomar José da Cunha, matrícula nº 352230 - SMP;
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR.
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-SRP
AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo nº 21.0.000021424-5 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por Item
Modo de Disputa: Aberto
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de instalação, remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado, com emassamento,
pintura acrílica, desmembramento de salas e outros serviços de criação com fornecimento de materiais instalados, bem
assim fornecimento de materiais instalados, em atendimento às necessidades das Comarcas do interior do Estado
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e nas Unidades Prisionais do Estado em consonância com termo de
convênio celebrado entre o Poder Executivo Estadual e o Poder Judiciário do Tocantins.
Disponibilidade do Edital: Dia 25 de fevereiro de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da Abertura da Sessão: Dia 16 de março de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
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Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 24 de fevereiro de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 07/2020
PROCESSO 20.0.000003598-0
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o
Município de Paranã
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 7/2020, por
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 16/04/2022 a 15/04/2025, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 40/2022
PROCESSO 22.0.000002746-8
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Vinícius Ferreira Rocha
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a retificação da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 40/2022, conforme
Informação nº 5740/2022, evento 4183127.
DA RETIFICAÇÃO: Fica retificada a Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 40/2022, evento 4175391, de acordo com a
Informação nº 5740/2022, evento 4183127, passando a vigorar com os seguintes termos:
"CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA:
14.1. O presente Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, por
interesse do CONTRATANTE ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº
8.666, de 1993".
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 09/2020
PROCESSO 20.0.000003613-8
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o
Município de Novo Alegre
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 09/2020, por
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 03/04/2022 a 02/04/2025, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 381/2022, de 24 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA LUCIA PEREIRA LOPES, matrícula nº 134070, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 23/02 a 24/03/2022, a partir de 23/02/2022 até 24/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcio Soares Da Cunha
Diretor do Foro
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 199/2022, de 24 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107376
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor MAURO LEITE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula nº 361459, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA no
período de 23/02/2022 a 23/02/2023, 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.
Publique-se. Cumpra-se.
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 382/2022, de 25 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 2019/2020, marcadas para o período de 24/02 a 25/03/2022, a partir de 24/02/2022 até 25/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07/11 a 06/12/2022, 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 383/2022, de 25 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor RICARDO GOMES LUSTOSA NOGUEIRA, matrícula nº 218159, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 25/02 a 26/03/2022, a partir de 25/02/2022 até 26/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Milton Lamenha De Siqueira
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 200/2022, de 25 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 plantão, do servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no período
de 02/03/2022 a 04/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107405;
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.
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ANEXO 1
Funcional

354722

GERVANDO MARTINS TIMBO

CEDIDO AO TJTO
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Cargo

Período

CEDIDO AO TJTO

02/03/2022 à 04/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 384/2022, de 25 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora FERNANDA SCHNEIDER, matrícula nº 358485, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 25/02 a 26/03/2022, a partir de 25/02/2022 até 26/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
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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.

