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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001523-05.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0010663-31.2021.8.27.2722/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: FABIO MACHADO ABADE
ADVOGADO: ALECIO ARAUJO DIAS – OAB/TO 008672
AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA REIS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: SILVIO RODRIGUES SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUMULADA COM DANO ESTÉTICO, DANO
EXISTENCIAL E PENSÃO MENSAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. QUESTÃO FÁTICA QUE DESAFIA DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad
quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o meritum causae,
deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento.
Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da
medida requerida na origem. 2. Conforme cediço pelo magistrado de origem, “a matéria aqui ventilada envolve questão fática que
desafia dilação probatória, a fim de se aferir, com a necessária segurança jurídica e sob o crivo do contraditório, a verdadeira
extensão dos fatos tais como ocorreram”. 3. Nesse viés, a concessão da medida postulada, qual seja, a de determinar o
Agravado ao pagamento de pensão alimentícia no importe mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), demanda
cautela e necessidade de melhor instrução do feito, até mesmo em atendimento aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em consonância com as necessidades do Autor/Agravante, para possível fixação dos alimentos. 4. Agravo
conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter
incólume a decisão objurgada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010149-15.2020.8.27.2722/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: JANIERE NUNES NEGRE (AUTOR)
ADVOGADOS: GEISIANE SOARES DOURADO – OAB/TO 003075 E SINOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO – OAB/TO
006186
APELADO: MERCADO PAGO (RÉU)
ADVOGADO: DANILO ANDRADE MAIA – OAB/TO 07038A
APELADA: INGRID ROSANA OLIVEIRA RODRIGUES 01159197083 (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGOCIAÇÃO PARA
QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRADO. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1Comprovado que o pagamento de boleto referente à negociação para a quitação de dívidas não foi revertido em favor da parte
autora, resta claro o dano moral experimentado pela vítima e o dever de indenizar das requeridas, além da condenação na
repetição de indébito. 2- Comprovada a má-fé das empresas envolvidas na negociação que culminou no pagamento de boleto
pela autora, que não foi revestido em seu benefício, tem-se que, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC, a restituição dos
valores será em dobro. 3- Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista uma valoração justa para
ambas as partes e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3 – As apeladas devem arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º,
do NCPC. 4 -Apelação conhecida e provida.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença recorrida, julgar totalmente procedente o pleito autoral,
condenando as apeladas ao pagamento solidário de: - Repetição de indébito em dobro dos valores descontados indevidamente,
sobre os quais incidirão juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo; Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância a ser corrigida monetariamente desde a data
do arbitramento e com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso. Para os períodos em que incidam,
concomitantemente, a correção monetária e os juros de mora, aplica-se a Taxa Selic. No demais, incidem juros de 1% ao mês e
correção pelo INPC. Por fim, condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15%
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sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do NCPC, devendo cada uma arcar com a metade desses valores, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS
BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador
de Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 06 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040448-17.2021.8.27.2729/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0040448-17.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A (AUTOR)
ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12450D
APELADO: ELIAS MALHÃO DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.1 O Superior Tribunal de Justiça salienta ser imprescindível para a constituição
em mora na ação de busca e apreensão a comprovação de expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do
contrato bilateral, providência acompanhada do efetivo recebimento. 1.2 A não comprovação do recebimento da comunicação
infirma a constituição em mora e por consequência o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencidos o Juiz
JOCY GOMES DE ALMEIDA e o Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, negar provimento à Apelação interposta pelo
BANCO ITAÚCARD S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o feito sem o exame do mérito, nos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Verba honorária não fixada na origem nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas,
20 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002709-63.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: ELZI OLIVEIRA CABRAL
ADVOGADA: NAYARAH RIBEIRO DA SILVA VAZ – OAB/TO 006184
AGRAVADO: JOSE LUIS DE SOUSA JUNIOR
ADVOGADO: LENO NERES DE SOUSA – OAB/TO 007261
AGRAVADA: FABIANA GIMENES FERREIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: BPX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO: RENAN FERREIRA RODRIGUES – OAB/GO 028186
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUAÍNA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO SOBRE POSSE E DOMÍNIO ÚTIL DE
IMÓVEL URBANO. CABIMENTO DO MANEJO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E O
TERCEIRO, QUE É PARTE EMBARGANTE, POSTERIORMENTE À PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA E,
SOBRETUDO, À ARREMATAÇÃO CONFERIDA EM PROCESSO JUDICIAL PELA PARTE EMBARGADA. PUBLICIDADE DO
GRAVAME INCIDENTE SOBRE O BEM DE RAIZ. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA EM RELAÇÃO AO
ARREMATANTE. DECISÃO REFORMADA E TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. O proprietário, o possuidor ou aquele
detentor de domínio útil que for ameaçado de sofrer ou que efetivamente sofrer constrição sobre seus bens, em decorrência de
processo judicial que não participou, pode se valer da ação de embargos de terceiro, como meio processualmente adequado,
para postular ao Estado-Juiz que estanque a ilegalidade, seja inibindo ou desfazendo o ato respectivo (art. 674 do CPC). 2. No
caso, o embargante, então agravado, ajuizou na origem ação de embargos de terceiro, argumentando que, em 2/12/2020,
adquiriram da empresa BPX CONSTRUTORA LTDA o imóvel objeto do litígio pelo preço de R$ 80.000,00 reais, e, logo em
seguida, começou a exercer a faticamente posse dele, não podendo, com isso, ser alijados da propriedade então adquirida e que
lhe serve de moradia. 3. Contudo, o negócio jurídico entabulado entre o embargante/agravado e a executada BPX
CONSTRUTORA LTDA não se revela eficaz em relação à parte embargada, então agravante, porquanto, antes mesmo da
aquisição feita em 2/12/2020 por aqueles, este já havia, desde 15/8/2019, averbado (evento 12, anexo 2, origem) a penhora na
matrícula do imóvel em discussão, dando publicidade a todos sobre o gravame existente no bem de raiz (art. 844 do CPC). 4.
Nesse contexto, é ineficaz em relação ao exequente, embargante e então agravado, o negócio jurídico relacionado a contrato
particular de compromisso de compra e venda sem registro formalizado entre o terceiro e o executado em data posterior ao
respectivo registro de penhora realizada na matrícula do imóvel objeto dos embargos de terceiro, sobretudo quando evidenciado,
pelas circunstâncias, a possível ocorrência de fraude à execução, o que, noutra lógica, afasta a probabilidade do direito alegado
pela parte contrária. 5. Para a concessão e manutenção da tutela de urgência é imprescindível a concomitância da probabilidade
do direito vindicado pela parte postulante, de um perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ponto de causar um
prejuízo de difícil ou incerta reparação, e, igualmente, a reversibilidade dos efeitos da medida, de modo que, na ausência de
alguns deles, a referida tutela deve ser indeferida ou revogada (art. 300 do CPC). 6. Recurso conhecido e, no mérito, provido,
para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau e revogar a tutela de urgência concedida, tudo nos termos
do voto prolatado.
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ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer e, no
mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão objurgada e revogando a tutela de urgência concedida,
nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON
VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a
Procuradora de Justiça, ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 20 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012624-73.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0009660-93.2021.8.27.2737/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTES: ESTADO DO TOCANTINS E ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADA: SOLANGE RIBEIRO DE SOUSA ALVARENGA
ADVOGADO: WILSON SANTOS DE OLIVEIRA – OAB/TO 010302
AGRAVADO: ALADIR DRUMOND DE ALVARENGA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADA: MARIA ROSILDA TAVARES DE LIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA QUANDO NÃO TRIANGULARIZADA A
RELAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRIGENTES. 1.1
Reconhecida a ocorrência de erro material no Relatório e Voto condutor do Acórdão embargado, o parcial provimento aos
Embargos Declaratórios opostos é medida apta a sanar o equívoco apontado. 1.2 Conforme entendimento jurisprudencial já
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação da parte agravada quando não triangularizada a
relação processual na instância originária, inexistindo, portanto, a nulidade suscitada.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento aos Embargos de Declaração, apenas para sanar o erro material apontado, a fim de fazer constar, no Relatório e
Voto condutor do Acórdão embargado, a ?desnecessidade de intimação da parte agravada, ante a não triangularização da
relação processual na instância originária?, contudo, deixo de atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo, por sua vez, inalterado
o Acórdão embargado, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001634-23.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: BULL FRONTIER AGRICOLA LTDA
ADVOGADO: HELCIO CASTRO E SILVA – OAB/GO 004585
AGRAVADOS: MARIA LUCIA CAVALARO SAVOLDI E MARCOS AURÉLIO SAVOLDI
ADVOGADA: ALINE VAZ DE MELLO TIMPONI – OAB/MG 062977
AGRAVADO: EPAMINONDAS GOMES REIS
ADVOGADOS: ALEX HENNEMANN – OAB/TO 002138 E PAULA FABRINE ANDRADE PIRES – OAB/TO 009265
AGRAVADO: ALTAMIR ALVES BEZERRA
ADVOGADA: TÉRCIA CRISTINA ANGELINA SPENCIERE ALVES MARTINS – OAB/GO 023194
AGRAVADO: WESLEY DIAS ZORZIN
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: FERNANDO SILVEIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - NOVO ACORDO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E COOPERAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Não se conhece o Agravo de Instrumento manejado
contra decisão que decide sobre citação, pois não versa sobre qualquer das hipóteses previstas na legislação processual civil,
sobretudo, quando não há possibilidade de interpretação extensiva. 2- Impossível conhecer de agravo de instrumento fora das
hipóteses legalmente previstas, notadamente quando não apresentada qualquer particularidade relevante, a enquadrar a
hipótese no caráter de taxatividade mitigada das hipóteses do art. 1.015 do CPC. 3- Incabível falar-se em ofensa aos princípios
da não surpresa e da cooperação quando o próprio recorrente manifesta nas razões do agravo de instrumento acerca do
fundamento que embasa o não conhecimento do recuso. 4 - Agravo Interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do Agravo
Interno, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, submetendo, assim, o decisum hostilizado ao referendo deste Colegiado, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS
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BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a
Procuradora de Justiça, ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 20 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000736-04.2021.8.27.2702/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: L. A. A. C. (AUTOR)
ADVOGADO: GERVANIO BARROS GOMES – OAB/TO 005896
APELADA: D. DA S. L. (RÉU)
DEF. PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
APELADA: I. V. L. A. (REQUERIDO)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ALVORADA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. PLEITO FORMULADO PELO PAI DA CRIANÇA. INVIABILIDADE.
RELATOS DE ATENÇÃO QUANTO À SAÚDE DA MENOR, E O FATO DE RESIDÊNCIA DOS PAIS EM CIDADES DIVERSAS.
INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Em casos relacionados à guarda de
menores, há sempre que prevalecer o interesse da criança, primando-se pelo seu bem-estar e melhor desenvolvimento. 2Havendo informações de fragilidade de saúde a criança, que é epilética, bem como o fato de os genitores residirem cidades
diversas, correta a sentença que não acolheu o pedido de guarda compartilhada. 3- Apelação conhecida e não provida.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER da apelação,
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos acrescidos
dos aqui alinhavados, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve
representada pela a Procuradora de Justiça, ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 20 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003810-38.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001755-27.2022.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: MARLY MOURAO SILVA CARNEIRO
ADVOGADAS: ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES PAULO – OAB/TO 006573 E FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA
RIBEIRO – OAB/TO 006951
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: PONTO AMIGO PROMOTORA DE VENDAS SA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO
DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO PARCELADO DAS DESPESAS PROCESSUAIS POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção juris
tantum, de que a pessoa que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família, admitindo, portanto, o indeferimento desde que fundamentado em
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 1.2. Embora não tenha preenchido o requisito inerente à concessão da
assistência judiciária, infere-se que a agravante recebe, líquido, a aproximadamente 4 salários mínimos, ao passo que as
despesas processuais perfazem a quantia de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), portanto, não há óbice
à concessão do parcelamento das despesas processuais (2 vezes a Taxa Judiciária), de modo a viabilizar o acesso amplo a
jurisdição.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso, para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, contudo, conceder o parcelamento da taxa
judiciária em 2 (duas) parcelas, nos termos do artigo 91 do Código Tributário do Estado do Tocantins, com o vencimento no dia
15 de cada mês, podendo a autora, caso queira, antecipar as parcelas, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho
de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004327-43.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000040-56.2007.8.27.2706/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO: VERALICIO FERREIRA DA FONSECA
ADVOGADO: RÔMULO BARBOSA LIMA – OAB/TO 006452
AGRAVADO: RÁPIDO AMAZONAS LTDA
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE GENTIL FERREIRA DA FONSECA (ESPÓLIO)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE SÓCIO. NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.1. Trata-se de posicionamento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
noção de que somente é cabível exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória,
ou seja, referente às questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os
pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, sendo os embargos à execução o meio de defesa próprio de
defesa da execução fiscal. 1.2. Uma vez constante o nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, cabem a estes o ônus de
demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, discussão essa que, por demandar prova, não se comporta em
sede de exceção de pré-executividade.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e,
consequentemente, manter no polo passivo da execução fiscal o agravado sócio coobrigado VERALÍCIO FERREIRA DA
FONSECA, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003119-24.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001398-23.2022.8.27.2737/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: OTILIO PEREIRA BORGES
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PEDIDO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. 1.1 Sabe-se que a assistência judiciária é uma garantia
constitucional, que visa garantir, a todos, o acesso à justiça, direito expresso pela Convenção Interamericana de Direito Humanos
e agora sendo inovada pelo Código de Processo Civil. Por essa razão, ressalta-se que o referido benefício não está reservado de
forma restritiva àqueles que se intitulam “pobres na forma da lei”, em condições de absoluta carência, mas também às classes
menos afortunadas da população e aos que enfrentam crise financeira. 1.2 A alegação de existência de empréstimo bancário
com possibilidade de ser fraudulento em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa, enseja a
suspensão das parcelas questionadas, haja vista que os referidos descontos podem comprometer o direcionamento da pecúnia
para despesas domésticas elementares. 1.3 Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por intermédio
da juntada demonstrativo de benefício previdenciário a partir do qual se constata que aparentemente aufere mensalmente renda
compatível a benesse almejada, além de se considerar a responsabilidade pelo custeio de despesas elementares, tais como
saúde, alimentação, vestuário, entre outras, não vislumbram óbices para a concessão da benesse judiciária, a fim de viabilizar o
acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão monocrática constante do Evento 2, para o prosseguimento da
ação originária mediante a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho de
2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALMAS
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias
O MM. Juiz de Direito JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Coordenador das atividades afetas à Central
de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de INTIMAÇÃO com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento
tiverem, com fulcro nos arts. 879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o
Leiloeiro Nomeado, MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, matriculado na JUCETINS sob o nº 2012.09.0015 – P1,
através da plataforma eletrônica www.agilleiloes.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de
acordo com as regras expostas a seguir:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 50019975220138272716, EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADO: CLAIR
SIRTOLI EIRELI.
PRIMEIRO LEILÃO: dia 26 de agosto de 2022, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação.
SEGUNDO LEILÃO: dia 26 de agosto de 2022, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do
valor da avaliação).
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BEM: 01 (uma) motocicleta, Honda/CG 150 Titan ESD, Ano 2005/2005, cor azul, placa MVW9471, em precário estado de
conservação, pneus gastos. (transcrito aqui conforme o laudo de avaliação realizado pelo oficial de justiça)
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Sete de Setembro, n° 1228, Setor Cavalcante, ou Rua Palmas, n° 55, Setor Cavalcante,
Dianópolis/TO
FIEL DEPOSITÁRIO: Executado - Clair Sirtoli
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 4.683,95 (quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). *
Valor sujeito a alteração.
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. Caso haja adjudicação antes da hasta
pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será de 2,5% (dois e meio por cento)
do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. A comissão e o honorários 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
pagamentodo 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, observada a parcela mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), reduzindo-se o prazo quanto necessário para a observância
deste piso. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado
pelo índice de correção da vara (TAXA SELIC), 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 distriuído 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. As prestações de pagamento a que se obrigará o arrematante serão mensais, iguais e sucessivas, vencendose as parcelas no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da arrematação.
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 Juizo 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 da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, §4º, CPC) e o inadimplemento autoriza 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 desteedital, 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-á 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), o leiloeiro informa que 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
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descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e
ou recusa.
DA CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO E SUCESSIVOS Caso o Arrematante não cumpra com com as suas
obrigações financeiras assumidas no ato da Arrematação por uma ou outra razão nos prazos definidos em lei, por economia
processual, este leiloeiro o intimará a fazé-lo por e-mail / Whats app dando ao mesmo o prazo de 24 horas para o cumprimento
do pactuado. Caso se mantenha inerte, ficará ele passível de multas e outras penalidades cabíveis arbitradas por este juízo.
Logo após o findo do prazo, este leiloeiro procederá com a desclassificação do Arrematante e logo com a lavratura do novo Auto
de Arrematação ao 2º colocado classificado e assim sucessivamente até a devida satisfação do crédito ao exequente.
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 ou mesmo providências referente à retirada, embalagem, impostos,
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 será suscitada e dirimida no ato do leilão.
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.
Quem der causa, deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro.
VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao 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 Leileiro 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 oferecimentode 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.
Ficarão responsáveis por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha acontecido e caso tenha acontecido, pela
comissão de 5% devida ao leiloeiro
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.
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XV – O leiloeiro, o executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de
avaliação.
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 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 consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 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 subrogados 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 TJ-TO).
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 Corregedoriado 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 sujeitos as penalidades cabíveis.
INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NO DETRAN E SEFAZ/TO
• Vale salientar que o referido veículo detêm débitos omissos de pagamento, referentes a Atraso e Licenciamento Anuais, e
IPVA, este último de competência da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins – Sefaz/TO. Débitos de IPVA no valor de
R$ 138,06 e Licenciamento Anuais no valor de R$ 196,12.
• Ademais, cumpre mencionar que o veículo placa MVW9471 possui impedimento Renajud ativo na modalidade Transferência de
Propriedade, oriundo dos autos nº 0000270- 12.2014.8.27.2716 que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Dianópolis/TO.
OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS 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): EXECUTADOS: CLAIR SIRTOLI EIRELI E CLAIR SIRTOLI, através de
seu Advogado devidamente constituídos nos autos, 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 moradiaou 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, sepor 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
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TOCANTINS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810, 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 daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis, Estado doTocantins.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 01 de agosto de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana,
Técnico (a) Judiciário (a), o digitei.
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 6028628v5 e do código CRC e3eaaade.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo de 15 dias
O MM. Juiz de Direito JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Coordenador das atividades afetas à Central
de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos
o presente Edital de INTIMAÇÃO com prazo de 15 (trinta) dias virem ou dele conhecimento tiverem, com fulcro nos arts. 879 ao
903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado, MARCO
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, matriculado na JUCETINS sob o nº 2012.09.0015 – P1, através da plataforma eletrônica
www.agilleiloes.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a
seguir:
PROCESSO Nº. 5000203-12.2011.8.27.2701 – CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL EXECUTADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERPA LTDA E VALCI SERPA
DA CUNHA
PRIMEIRO LEILÃO: dia 26 de agosto de 2022, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação.
SEGUNDO LEILÃO: dia 26 de agosto de 2022, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do
valor da avaliação).
DO BEM: 01 (um) imóvel constituído por um Lote de Terreno urbano com área de 465,00m² (quatrocentos e sessenta e cinco
metros quadrados) de frente por 46,50m (quarenta e seis e cinquenta metros), de fundo, situado na Avenida Liberdade, Quadra
nº 13 (treze) Lote n° 33 (trinta e três) do Loteamento Porto Alegre 1ª Etapa na cidade de Porto Alegre do Tocantins/TO, com os
seguintes limites e confrontações: confrontando na frente com Avenida Liberdade, no fundo com o Lote 02 (dois) , ao lado direito
com os lote 34 (trinta e quatro), 35 (trinta e cinco), 36 (trinta e seis), 37 (trinta e sete) e 38 (trinta e oito) ao lado esquerdo com o
lote 32 (trinta e dois), todos na mesma quadra. Matrícula n° 441 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do
Tocantins. Benfeitorias: Uma base, para edificação de residência, medindo 8,50x18metros. No imóvel mencionado, há muros nas
laterais bem como fornecimento de água e luz além de pavimentação asfáltica. (transcrito aqui conforme o laudo de avaliação
realizado pelo oficial de justiça) VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM:
Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Valci Serpa Cunha VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 23.149,93 (vinte e
três mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos). * Valor sujeito a alteração.
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. Caso haja adjudicação antes da hasta
pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será de 2,5% (dois e meio por cento)
do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. A comissão e o honorários 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
pagamentodo 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, observada a parcela mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), reduzindo-se o prazo quanto necessário para a observância
deste piso. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado
pelo índice de correção da vara (TAXA SELIC), 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 distriuído 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. As prestações de pagamento a que se obrigará o arrematante serão mensais, iguais e sucessivas, vencendose as parcelas no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da arrematação.
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.
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4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo 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 da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, §4º, CPC) e o inadimplemento autoriza 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 desteedital, 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-á 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), o leiloeiro informa que 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.
DA CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO E SUCESSIVOS Caso o Arrematante não cumpra com com as suas
obrigações financeiras assumidas no ato da Arrematação por uma ou outra razão nos prazos definidos em lei, por economia
processual, este leiloeiro o intimará a fazé-lo por e-mail / Whats app dando ao mesmo o prazo de 24 horas para o cumprimento
do pactuado. Caso se mantenha inerte, ficará ele passível de multas e outras penalidades cabíveis arbitradas por este juízo.
Logo após o findo do prazo, este leiloeiro procederá com a desclassificação do Arrematante e logo com a lavratura do novo Auto
de Arrematação ao 2º colocado classificado e assim sucessivamente até a devida satisfação do crédito ao exequente.
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 ou mesmo providências referente à retirada, embalagem, impostos,
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 será suscitada e dirimida no ato do leilão.
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.
Quem der causa, deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro.
VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao 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 Leileiro 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).
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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 oferecimentode 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.
Ficarão responsáveis por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha acontecido e caso tenha acontecido, pela
comissão de 5% devida ao leiloeiro
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.
XV – O leiloeiro, o executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de
avaliação.
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 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 consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 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 subrogados 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 TJ-TO).
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 sujeitos as penalidades cabíveis.
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INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 441 DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS • R4-M-441 - Feito em 06 de Janeiro de 2017 - PENHORA - Nos termos do Mandado de Penhora e Avaliação, de 16 de Abril de
2014, expedido pelo Dr. João Alberto Mendes Bezerra Jr., MM. Juiz de Direito da Comarca de Almas, Estado do Tocantins, nos
Autos do Processo nº 0000941-80.2014.827.2701 – Chave nº 135440379414, Ação de Execução, fica o imóvel constante da
presente Matrícula, PENHORADO em favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, no valor de R$ 4.782,02 (quatro mil,
setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos), até a liquidação total do débito com a credora. SELO DE FISCALIZAÇÃO:
128736AAA005143-XHD. O referido é verdade e dou fé. (a) Enilmá Freire Cardoso – Oficial.
OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS 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): EXECUTADOS: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERPA LTDA E VALCI
SERPA DA CUNHA, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos, 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 moradiaou 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, sepor 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: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, através de seuProcurador devidamente constituídos
nos autos Dr.(a)(s): ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PFNTO1487163, 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
daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis, Estado doTocantins. Dianópolis/TO. DADO E
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 01 de agosto de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico
(a) Judiciário (a), o digitei.
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 6024797v8 e do código CRC e9ba5f6e.

ARAGUAINA
1ª vara criminal
Editais

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): DAIANE GUIMARÃES DE SOUSA, brasileira, solteira, diarista, nascida aos 09.12.1990, natural de
Araguaína-TO, filha de Maria José Guimarães de Sousa, portadora do RG nº. 1.146.735, inscrita no CPF sob o nº. 045.100.26102, residente na Rua dos Pedreiros, Qd. 04, Lt. 43, Setor Jardim das Palmeiras, Araguaína-TO, atualmente em local incerto ou
não sabido, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se
acha denunciada nos autos da Ação Penal nº 0007110-87.2022.8.27.2706, como incurso nas sanções do art. 180, caput, c/c
art. 29, ambos do Código Penal, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado (s) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de
10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal da acusada ou do defensor constituído. Na
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo
a acusada, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para
deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via
publicada no Diário da Justiça. Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e dois (03/08/2022). Eu, Ulyanna Luiza Moreira, Técnica Judiciária.

2ª vara criminal execuções penais
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00162314220228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e HIAGO GOMES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, filho
de Edilene Gomes Pereira, natural de Rio Maria/PA, nascido em 01/02/1996, inscrito no CPF sob o nº 706.454.741-42, sendo o
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presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Ate o final julgamento, sob
pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 03 de agosto de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário.
Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

2ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos
de Procedimento Comum Cível, processo n° 0028751-39.2019.8.27.2706 requerido por SANDRA LIMA DE ABREU, em face de
NILVANIA ALVES SALES, qualificação desconhecida, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da presente
ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, com
fundamento nos artigos 335 e 344 do CPC/2015. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01/08/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de
secretaria, que o digitei e subscrevi.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
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/Curatela, Processo nº
00188256320218272706, ajuizada por CLAUDIO DONIZETE ROCHA, em face de GERALDO GRIZOSTE DA ROCHA,
acometico/diagnosticado com Demência e Alzheimer. Pela Juíza, no evento 60, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva
segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de GERALDO
GRIZOSTE DA ROCHA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhes
como curador seu filho CLAUDIO DONIZETE ROCHA. Advirto o Curador de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou
onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que
porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca
legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e
as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se necessário.
Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C. Renata Tereza da Silva Macor.". E, para que
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 03/08/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o
digitei e conferi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 003079531.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRIGONORTESUL INDÚSTRIA DE DERIVADOS
DE CARNES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 07.482.777/0001-89, sendo o mesmo para INTIMAR a parte
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 49 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os
pedidos formulados pelo exequente no evento 47 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 em nome da empresa executada, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.Determino ao
Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida
exequenda no cadastro de proteção de créditos; 2. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da
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empresa executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o
cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta o
cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 4. Intimem-se as partes no prazo de 30 (trinta)
dias acerca da presente decisão. 5. Após, volvam os autos para suspensão do feito nos termos do art. 40 da
LEF. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação
pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na
modalidade editalícia. Intime-se. .". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JUCÉLIA DE ALMEIDA PEDROSO
SOUZA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL 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): JOSE REIS TORRES - CPF/CNPJ n°: 262.124.711-34, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027762-96.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.399,59
(dois mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200050473, datada de
22/10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2.
Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de
Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo
de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a
expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se.)" 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 01 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0019832-61.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, JOSE PINTO QUEZADO - PGM15477493
Executado (s): ADELINA FERREIRA DA SILVA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Sem
condenação às custas processuais finais, em razão do falecimento da parte executada (evento 27, CERT1, pág. 5). Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005531-41.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, CIRO DE ALENCAR
SOUZA - PGM48066
Executado (s): MARIO VICENTE DA SILVA (Espólio)
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
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218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0027354-08.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, CIRO DE ALENCAR SOUZA - PGM48066
Executado (s): MILTON AIRES BATISTA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026524-76.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, CIRO DE ALENCAR SOUZA - PGM48066
Executado (s): ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES NAVES NETTO
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,
bem como das despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da
presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o transito em
julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0002669-34.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA - PGM15476766
Executado (s): FRANCISCA RUFINO GUIMARAES
Sentença: ...Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Considerando a comunicação de isenção tributária dos anos de 2015 a 2018 da CDA objeto dos autos, e sob a
égide do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e
das despesas processuais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as
cautelas de praxe. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0011344-83.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA-PGM15476766
Executado (s): LIDYANE VIEIRA SILVA (Espólio)
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que
após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0018716-20.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, JOSE PINTO QUEZADO - PGM15477493
Executado (s): IVONE VIEIRA DE SOUSA
Sentença: ...Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de
Processo Civil. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais,
caso hajam, uma vez que a alteração cadastral da titularidade do imóvel só se efetivou posteriormente ao ajuizamento da
presente execução. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; Intimo a executada, através de seu
advogado, acerca do conteúdo da presente sentença, bem como, para que no mesmo ato, informe os dados bancários para
levantamento do valor constrito; Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1.Sobrevindo manifestação da executada, EXPEÇA-SE o respectivo alvará judicial dos valores penhorados nos autos; 2. Após o
trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017,
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 3.Havendo renúncia ao prazo recursal,
ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
AUTOS Nº 0024043-43.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, ALEX ROBERTO PADOVANI -PGM050652
Executado (s): MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos demais valores
penhorados no evento 25, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores.
2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre
bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos
respectivos emolumentos pela parte interessada; 3.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0028800-46.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, JOSE PINTO QUEZADO - PGM15477493
Executado (s): CICERO RIBEIRO GOMES
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000331-51.2010.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA - 8786810
Executado (s): A.S.L. CORREA E ALVARO SIMON LIMA CORREA
Sentença: ...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
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artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0010906-86.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO
Sentença: ...Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que decorrido o trânsito em julgado ou
renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se.
Publique-se. Registre-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0010869-30.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA - PGM15476766
Executado (s): JOSÉ ROBERTO LOPEZ RIVEIRO
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que
certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026585-97.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, CIRO DE ALENCAR SOUZA - PGM48066
Executado (s): RITA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA RIBEIRO
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o
arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029298-45.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA - PGM15476766
Executado (s): ADÃO GONCALVES DE MIRANDA
Sentença: ...Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo
Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide.
Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0023237-37.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA - PGM46402
Executado (s): ANATELIA DE SOUSA PEREIRA DE MIRANDA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que
após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0001039-06.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA - PGM46402
Executado (s): JOSÉ ANTONIO FILHO AVILAR DOS SANTOS
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que
após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0016921-08.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, SAMUEL RODRIGUES FREIRES - PGM15475440
Executado (s): BENEDITO VICENTE FERREIRA JUNIOR
Sentença: ...Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de
Processo Civil, em face do falecimento do executado e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da
presente sentença. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino havendo renúncia ao prazo
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005934-78.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): ABENGOA BRASIL LOGISTICA LTDA, ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA E INABENSA RIO LTDA.
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Promovo a desoneração das Cartas de Fiança nº A1-2020/33290/CFJ4 e nº 0161/2021, sendo que a presente sentença servirá para todos os fins necessários à desobrigação do ônus assumido
nos respectivos termos mencionados. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno apenas a executada ABENGOA
BRASIL LOGISTICA LTDA ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam, uma vez que, nos autos dos
embargos à execução de nº 0028396-29.2019.8.27.2706 foi reconhecida a ilegitimidade passiva das demais coobrigadas. Os
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as partes do conteúdo da presente sentença. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e
arquivem-se os autos. Cumpra-se.
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência ( Lei Maria da Penha) Criminal.
Nº dos Autos: 0015893-68.2022.8.27.2706
Acusado: D. R. D. S.
Vítima: V. P. D. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): D. R. D. S., portador do CPF nº
046.141.611-54 e do RG nº 1237663 SSP/TO, nascido em 04/03/95, filiação: Maria Domingas Ribeiro dos Santos, atualmente em
local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante
o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO a Medida Protetiva de Urgência postulada pela
requerente e, por consequência, DETERMINO ao requerido D. R. D. S.: ( a) Proibição de aproximação da vítima, de seus
familiares e das testemunhas, devendo manter desta uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar
público).
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0001144-46.2022.8.27.2706
Acusado: J. G. D. S.
Vítima: M. R. L.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. G. D. S., brasileiro, servente de
obras, união estável, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: "Trata-se de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado por M. R. L. em face de J. G.
D. S., ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06... Ante o
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já
autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do
requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está
também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que
seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida...".

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado
(a) CLEUDIMAR GOMES FARIAS, alcunha “Pezão” e “Manga Larga”, brasileiro, convivente em união estável, auxiliar de
serviços gerais, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9°, e artigo 147,
“caput”, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação
penal nº 00214969320208272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo
o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
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Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 10 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0015043-58.2015.8.27.2706
Acusado: CREDISON ALVINO DA SILVA
Vítima: MARIVONE DA SILVA PIRES e SEBASTIÃO DA SILVA PIRES
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: MARIVONE DA SILVA PIRES, brasileira,
natural de Araguaína-TO, filha de Valdeci da Silva Pires e Maria do Socorro, nascida aos 02 de maio de 1980, CPF nº
003.205.881-06, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "Em acolhimento do parecer ministerial, DECLARO extinta a punibilidade do acusado, nos termos do
artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, vez que cumpridas as condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo. Friso
que, em relação aos demais crimes (artigo 147 do Código Penal), já houve decisão extintiva de punibilidade [...]." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 01 de Agosto de 2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 10 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0015043-58.2015.8.27.2706
Acusado: CREDISON ALVINO DA SILVA
Vítima: MARIVONE DA SILVA PIRES e SEBASTIÃO DA SILVA PIRES
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: SEBASTIÃO DA SILVA PIRES, brasileiro,
natural de Araguaína-TO, filho de Marivone da Silva Pires, nascido aos 14 de janeiro de 2000, atualmente em local incerto ou
não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Em acolhimento do
parecer ministerial, DECLARO extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, vez que
cumpridas as condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo. Friso que, em relação aos demais crimes
(artigo 147 do Código Penal), já houve decisão extintiva de punibilidade [...]". Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 01 de Agosto de 2022. Eu,
Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.

ARAGUATINS
Vara de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0006861-07.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: ANA ANGELICA DOS SANTOS
Interditada: FABIANA DE JESUS DOS SANTOS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido(a) FABIANA DE JESUS DOS SANTOS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767,
I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente ANA ANGELICA DOS SANTOS como
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003133-21.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: IRILINA RODRIGUES PEREIRA
Interditada: MARIA RODRIGUES PEREIRA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) MARIA RODRIGUES PEREIRA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente IRILINA RODRIGUES PEREIRA como curador (a)
do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003056-12.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARIA IVONETE CANTANHEIDE
Interditado: RAIMUNDO CANTANHEIDE DE SOUSA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) RAIMUNDO CANTANHEIDE DE SOUSA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MARIA IVONETE CANTANHEIDE
como curador (a) do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002248-07.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: RAIMUNDA HOLANDA DE ARAÚJO
Interditada: KATIANE HOLANDA DE ARAÚJO
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o (a) requerido (a) KATIANE HOLANDA DE
ARAÚJO à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial, nos termos dos artigo 85 “caput” e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio o (a) autor (a) RAIMUNDA HOLANDA DE ARAUJO, curador(a) definitivo do(a) requerido(a), a
quem competirá a administração dos negócios e bens do(a) requerido(a), em especial perante o INSS para fins de
benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de
pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito
adquiridos, em prol do (a) interditando (a). Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de
prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos
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arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a)
curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts.
1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado
requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e
providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam
beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito
Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000155-71.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: VICENTE RODRIGUES DE MORAIS
Interditado: JHONATAN RODRIGUES DE MORAIS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a)
requerido(a) JHONATAN RODRIGUES DE MORAIS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente VICENTE RODRIGUES DE MORAIS
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001455-68.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: DELFINA MARTINS RODRIGUES FERREIRA
Interditada: INES ROSA DA SILVA MARTINS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido(a) INES ROSA DA SILVA MARTINS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I,
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente DELFINA MARTINS RODRIGUES
FERREIRA como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do
interditando, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo
nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em
garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não
há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco
de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001999-56.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: HUMBERTO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
Interditada: ELSIMAR MARTINS RODRIGUES
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Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) ELSIMAR MARTINS RODRIGUES incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I,
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente HUMBERTO HENRIQUE MARTINS
RODRIGUES como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do
interditando, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo
nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em
garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não
há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco
de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002495-85.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO
Interditado: MACIMO DOS SANTOS PEREIRA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido MACIMO DOS SANTOS PEREIRA à
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio a autora ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO, curadora definitiva do requerido, a
quem competirá a administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo
social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente,
renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear
tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito
adquiridos, em prol do interditando. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar
caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745,
parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado,
ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituído e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e
1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia
autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se
as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade
da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas
normativas. Araguatins/TO, 20 de abril de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta
Comarca de Araguatins – TO.

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, 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 50008839620138272710, Chave
880630698913, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado FRANCISCO ALVES DOS
SANTOS, brasileiro, convivente em união estável, lavrador, nascido aos 02/03/1938, natural de Esperantina-PI, filho de Francisco
da Conceição Santos e Maria Alves dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme registra o bojo dos autos. O
acusado acima nominado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 213, caput, c/c art. 224, "a",
c/c art. 69, todos do Código Penal. E, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme em referência, não sendo
possível citá-lo pessoalmente, INTIMO-O atrvés do presente edital a comparecer perante este Juízo, nas dependências do
Fórum local, 28/09/2022 13:30, a fim de participar da audiência de instrução 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
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Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de agosto de 2022. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

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

Carta Precatória Cível (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO FÍSICO) Nº 0001985-19.2019.8.27.2715/TO
DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
DEPRECADO: Juízo da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia
EDITAL Nº 5666281
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO COM PRAZO DE 5(CINCO) DIAS
AUTOS N°: 5000146-54.2008.8.27.2715 chave do proc. 770607507415
Ação: Carta Precatória em meio Físico oriunda da 15ª Vara Cível de Brasilia-DF
Requerente: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA
Requerido: ROGERIO DE LIMA
FINALIDADE: INTIMAR o requerido ROGERIO DE LIMA, CPF nº. 007.088.941-43, residente em lugar incerto e não sabido, de
todo o conteúdo da Decisão proferida no evento 88 a qual segue transcrita: "1. Não havendo irregularidades passíveis e
conhecimento nesta fase, tal como preceitua o art. 903 do CPC, HOMOLOGO o auto de arrematação do evento 79 (AUTO1),
razão porque DETERMINO a expedição de carta de arrematação, assim como mandado de entrega do bem móvel arrematado
(Uma semeadora Baldan, modelo SA 4000 Speed Box 20 linhas, ano 2002, nº série 037147002001), descrito no auto de
arrematação, em favor do arrematante MÁRIO LOPES LINO, devidamente qualificado no auto, com pagamento comprovado
mediante
depósito
judicial
vinculado
aos
autos
(evento
0/COMP_DEPOSITO2). 2. INTIME-SE,
POR
EDITAL o executado ROGÉRIO DE LIMA do teor desta decisão homologatória de auto de arrematação, no prazo de 5 (cinco)
dias. 2.1 Após transcurso do prazo do edital, sem manifestação do executado nos autos, DETERMINO a expedição de carta de
arrematação em favor do arrematante, qualificado no evento 49 (AUTO1); e do mandado de entrega do bem móvel arrematado,
descrito no auto de arrematação em favor do arrematante MÁRIO LOPES LINO, devidamente qualificado no auto, com
pagamento comprovado mediante depósito judicial vinculado aos autos (evento 80/COMP_DEPOSITO2). 2.2 Em
ato contínuo, COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante (JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF ) sobre o teor
desta decisão, informando-o que a disponibilidade do numerário na conta judicial ficará a seu cargo, o qual deverá informar os
dados bancários para expedição de alvará eletrônico. 2.3 Com o fornecimento dos dados bancários, EXPEÇA-SE alvará
eletrônico em favor do Juízo Deprecante JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF. 3. Em atenção ao pedido
de renovação de leilão quanto ao bem pendente, INTIME-SE o leiloeiro para fornecer nova data de leilão do outro bem móvel
citado no evento 1 (semeadora Baldan, modelo SA 5000 Speed Box, 24 linhas, ano 2004, nº série 061332001001. Avaliada em
R$37.000,00 (Trinta e sete mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá fornecer uma data com antecedência de 2 (dois)
meses. 4. CUMPRA-SE. 5. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc" E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do
Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 15(quinze)
dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Aurora Neta Barbosa Franco, Diretor de secretaria que o
digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das
vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Diretor de Secretaria.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o Acusado abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se
encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no
prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0002399-91.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 155 “caput” do Código
Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: MARCOS PEREIRA DE
MORAIS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 29/01/1998, natural de Guaraí/TO, filho de Derocir Pereira de Morais e
Silvanete Maria Pereira, portador do CPF. 067.579.061-12, residente na Rua 02, nº. 708, CEP: 77.700-000, Setor Serrinha,
Guaraí/TO , estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, aos 02/08/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo
do Magistrado que mandou expedir o presente.
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GURUPI
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Editais

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Srª. Drª. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública e Precatórias da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins.
FAZ SABER A QUANTOS O PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro
nos arts. 879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado,
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, matriculado na JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, através da plataforma eletrônica
www.dmleiloesjudiciais.com.br, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras
expostas a seguir:
1) PROCESSO Nº. 0006180-31.2016.8.27.2722 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
2) EXEQUENTE: MASSEY FEGURSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (CNPJ: 45.793.395/0001-65)
EXECUTADO: XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A (CNPJ: 01.194.528/0001-01)
3) DATAS: 1º Leilão no dia 30/08/2022 com encerramento às 13:00h, quando somente serão aceitos lances iguais ou superiores
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, no dia
30/08/2022, com encerramento às 16:00h, quando serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação.
Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão.
4) DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 862.835,78 (oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito
centavos), em 18 de maio de 2021, de acordo com a planilha de cálculo juntada do Evento 361. A atualização dos débitos
vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos.
5) CDA: Não consta.
6) DO BEM: Parte ideal de uma gleba de terra rural denominada Fazenda Xavante (sem o lote nº. 41 e sem a área do lote nº.
41), constituída pela Unificação dos Lotes nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, localizados no Loteamento Dueré, 4ª Etapa,
situados no município de Dueré/TO, com área total remanescente de 8.699,31 hectares, dentro de uma área maior de
10.209,0100 hectares, dentro dos seguintes limites e confrontações: “Começa no marco M-1, cravado na margem direita do Rio
Formoso, com rumo 90º00’00”E e distância de 5.050,00 metros, chega-se ao marco M-2, com rumo 00º00’00”S e distância de
2.300,00 metros, chega-se ao Marco M-3, cravado na margem esquerda do Rio Morto, confrontando com o Lote 42, Loteamento
Dueré, 1ª Etapa. Do marco M-3, percorre-se 12.179,00 metros pela margem esquerda do Rio Morto (subindo), chega-se ao
marco M-4, confrontando com o Loteamento Dueré 1ª Etapa. Do marco M-4, com rumo 91º00’00”NW e distância de 700,00
metros, chega-se ao marco M-5, confrontando com o Loteamento Dueré 1ª Etapa. Do marco M-5 com rumo 90º00’00”E e
distância de 4.540,00 metros, chega-se ao marco M-6, confrontando com o Loteamento Dueré 1ª Etapa. Do marco M-6 com
rumo 04º00’00”S e distância de 4.800,00 metros, chega-se ao marco M-7, confrontando com os Lotes 09 e 10, Loteamento
Dueré 4ª Etapa. Do marco M-7, com rumo 61º00’00”SW e distância de 2.000,00 metros, chega-se ao marco M-8 cravado na
margem direita do Rio Xavante, confrontando com Lote 12 Loteamento Dueré, 4ª Etapa. Do marco M-8, percorre-se 590,00
metros pela margem direita da vertente do Lago do Xavante chega-se ao marco M-9, cravado também na marge, direita da
vertente, confrontando com o lote 12. Do marco M-9, com rumo de 21º30’00’’NW e distância de 1.950,00 metros, chega-se ao
marco M-10, confrontando com o Lote 13, Loteamento Dueré. Do marco M-10, com rumo de 40º00’00”NW e distância de
1.480,00 metros, chega-se ao marco M-11, confrontando com o Lote 13 Loteamento Dueré. Do marco M-11 com rumo de
01º00’00”SE e distância de 1.840,00 metros, chega-se ao marco M-12, cravado na margem direita do lago, confrontando com o
Lote 13, Loteamento Dueré. Do marco M-12, pela margem direita do lago até seu esgoto no Rio Xavante e por este abaixo com
distância de 10.690,00 metros, chega-se à foz deste (Rio Xavante) com o Rio Formoso, margem direita. Da foz do Rio Xavante
com o Rio Formoso, percorre-se 13.460,00 metros, chega-se ao marco M-1 ponto inicial do poligonal. Coordenadas – 11º17’58” a
11º25’52” – Latitude Sul: 49º33’01” a 49º44’07” – Longitude Oeste – O terreno é banhado pelo Rios: Formoso, Xavante, Rio
Morto e pela Lagoa Bonita. Orografia: não digno de nota. Vias de acesso: Rodovia Dueré – Formoso Km 5. Obs.: O acesso ao
imóvel se dá a partir de Dueré, tendo como ponto de partida o cruzamento da TO-374 com a TO-070; seguindo à partir da
coordenada 11º21’42,68’’S – 49º18’07,03’’O pela TO-070 sentido Formoso do Araguaia por 4,1 Km até a coordenada
11º21’42,68’’S – 49º18’07,03’’O virando a direita e mantendo em estrada de terras por 29,2 km até a coordenada 11º23’16,94’’S
– 49º33’31,20’’O, entrada do imóvel; virar a direita seguir por 4,78 Km até a sede do imóvel (11º21’11,10’’S – 49º33’42,76’’O). O
empreendimento localiza-se na região sudoeste do Estado do Tocantins, oeste do município de Dueré, no vale do Rio Araguaia,
à margem direita dos Rios Xavante e Formoso, apresentando no ponto central da área as seguintes coordenadas geográficas:
11º321’55,16’’S de Latitude Sul e 49º38’15,36’’ de Longitude Oeste. O imóvel ocupa 10.209,0100 ha (Conforme Escritura) e
11.547,83 ha (Conforme Georreferenciamento) de área situada no município de Dueré-TO, na margem direita do rios Xavante e
Formoso. Com relação à tipologia dos solos, observa-se a presença de Neossolo flúvico, Gleissolo e Plintossolo. 37,77% da
vegetação natural encontra-se antropizada, totalizando 3.607,00ha. Trata-se de vegetação típica de “varjão”, predominando
campo cerrado. Na porção de relevo suave ondulado pode-se observar a ocorrência de cerrado ralo e denso. O imóvel é
banhado ao sul pelo Rio Xavante, numa extensão de 13,7km e pelo Rio Formoso, na parte oeste, por 16,5 km. Ambos são
utilizados para irrigação das áreas de plantio. Todo processo de captação de água possui autorização do órgão ambiental
estadual. São duas bombas instaladas no Rio Xavante e uma no Rio Formoso. A utilização da água obedece o cronograma de
captação proposto pelo órgão ambiental. Benfeitorias não averbadas na matrícula: 01) Rampa de lavagem de veículos e
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máquinas – 12,5m de comprimento x 5,0m de largura e 1,0m de altura; 02) Borracharia construída em alvenaria, rebocada,
pintada, piso cimento queimado, madeiramento serrado e telha plan – 9,0m x 4,0m; 03) Alojamento construído em alvenaria,
rebocado, paredes pintadas, madeiramento serrado, piso cimento queimado, telha plan – 20,0m x 10,0m; 04) Casa da balança,
construída em alvenaria, paredes rebocadas e pintadas, piso cimento queimado, madeiramento serrado, telha plan – 8,70m x
6,20m; 05) Balança com capacidade para 88t; 06) Galpão de máquinas e oficina, construído em estrutura metálica – 38,0 x
49,0m; 07) Unidade de beneficiamento de sementes composta por: 01 galpão construído em estrutura metálica com 2.520,00m²;
04 silos metálicos com 11,0m x 8,0m de altura, pré-limpeza, silo pulmão e secador; 08) Unidade de secagem e armazenamento
de grãos, com área construída de 1.027,60m²; duas moegas com área construída de 316,80m² e capacidade para 300t; Prélimpeza com capacidade para 50t/h; 10 silos armazenadores com 14,0m x 11,0m de altura (17.000sc, cada); 2 fornalhas; 2 silos
de espera, sendo um com 4,6m x 6,0m de altura com 5,70m x 7,0m de altura; Galpão da pré-limpeza com 180,0m² de área
construída; 09) Dois poços artesianos, sendo um com 100,00m de profundidade e outro com 250,00m de profundidade, com
vazão de 4.000 e 6.000 l/h respectivamente; 10) Caixa d´ água tipo taça com capacidade para 30.000L; 11) Depósito de
defensivos agrícolas + posto de combustível: 224,00m² de área construída, alicerce de pedra, piso de cimento queimado,
paredes de tijolo furado com reboco e tinta PVC, pé direito de 3,0m, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada,
cobertura de telha plan; 12) Escritório I: 104,40m² de área construída, alicerce pedra, piso cerâmico, paredes de tijolo furado com
reboco e tinta PVC, pé direito 3,0m, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 13)
Casa sede: 147,36m² de área construída, alicerce de pedra, piso cerâmico, paredes de tijolo furado com reboco e tinta PVC, pé
direito de 3,0m, instalações elétrica e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 14) Casa do Gerente:
140,40m² de área construída, alicerce de pedra, piso cerâmico, paredes de tijolo furado com tinta PVC, pé direito de 3,0m,
forrada, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 15) Casa do Subgerente: 96,00m²
de área construída, alicerce de pedra, piso cerâmico, paredes de tijolo furado com reboco e tinta PVC, pé direito de 3,0m,
forrada, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 16) Escritório II: 138,00m² de área
construída, alicerce de pedra, piso cerâmico, paredes de tijolo furado com reboco e tinta PVC, pé direito de 3,0m, instalações
elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada cobertura de telha plan; 17) Casa de funcionários: 5 casas iguais, com 75,69m²
de área unitária construída, totalizando 378,45m². Alicerce de pedra, piso cimento queimado, paredes de tijolo furado com reboco
e tinta PVC, pé direito de 2,70m, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura telha plan; 18)
Abatedouro: 38,48m² de área construída, alicerce de pedra, piso cimento queimado, paredes de tijolo furado com reboco e tinta
PVC, pé direito de 2,70m, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 19) Refeitório +
alojamento: 213,72m² de área construída, alicerce de pedra, piso cimento queimado, paredes de tijolo furado com reboco e tinta
PVC, pé direito de 3,0m, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 20) Casa Vaqueiro
(Retiro): 220,00m² de área construída, alicerce de pedra, piso cimento queimado, paredes de tijolo furado com reboco e tinta
PVC, pé direito de 2,70m, instalações elétricas e hidráulicas, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 21) Banheiro
externo (Retiro): 5,5m² de área construída, alicerce de pedra, piso cimento queimado, paredes de tijolo furado com reboco; 22)
Depósito de insumos (Retiro): 15,3m² de área construída, alicerce de pedra, piso cimento queimado, paredes de tijolo furado com
reboco, pé direito de 2,70m, instalações elétrica, teto de madeira serrada, cobertura de telha plan; 23) Curral; 24) Pastagem de
Quicuiu (84,70ha), em bom estado; 25) Pastagem de Andropogon (146,00ha), em bom estado; 26) Cerca de arame liso
(75,00km), em regular estado; 27) Rede de energia elétrica (15,00Km), em bom estado; 28) Bomba de irrigação de 800mm,
equipada com motor Weg 250 CV e transformador de 250 KVA; 29) Bomba Kerber Helicoidal 800mm para reciclagem de água
de irrigação e motor Weg de 250 CV; 30) Torre Telefônica; 31) Estrada interna: Demarcação, desmatamento/enleiramento,
movimentação de terras, regularização do leito e cascalhamento. Área de Produção (Projeto Irrigado): 1.1. Módulo 1 – 871,00ha;
1.1.1: Desmatamento/enleiramento (871,00ha), em bom estado; 1.1.2: Catação de Raízes (871,00ha), em bom estado; 1.1.3:
Quebra de Murundus (871,00ha), em bom estado; 1.1.4: Aplainamento (871,00ha), em bom estado; 1.1.5: Canal secundário de
irrigação/drenagem (4m largura x 1,4m de profundidade x 14.692m de extensão: 1.1.5.1: Escavação e descarga (82.275,20m³),
em bom estado); 1.1.5.2: Quebra de material escavado para finalização de dique viário (4m largura x 0,6m altura x 29.384m de
extensão) (32.910,00m³), em bom estado; 1.1.5.3: Escavação de cascalho, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª
categoria. DT=8Km (11.753,00m³), em bom estado; 1.1.5.4: Espalhamento de cascalho (11.753,00m³), em bom estado. 1.1.6:
Canal terciário de irrigação/drenagem (1,4m prof. x 1,2m de larg. x 15.026m de extensão) (25.546,00m³), em bom estado:
1.1.6.1: Tubo de concreto, em bom estado; 1.1.6.2: Mão de obra Bueiro, em bom estado; 1.1.6.3: Comportas de nível (1,0m x
1,0m), em regular estado; 1.1.7: Adutora margeando o Rio Xavante ao Sul do módulo 1 (7,0m larg. x 1,4m de prof. x 7.800m
extensão): 1.1.7.1: Escavação e descarga (74.440,00m³), em regular estado; 1.1.7.2: Quebra de material escavado para
finalização de dique viário (6m larg. x 0,6m alt. x 8.740m de extensão); 1.1.7.3: Escavação de cascalho, incluindo carga,
descarga e transporte em solo de 1ª categoria. DT=8Km (5.244,00m³), em bom estado; 1.1.7.4: Espalhamento de cascalho
(5.244,00m³), em bom estado; 1.1.7.5: Tranco (7) ao longo da adutora; 1.1.7.6: Tubo de concreto, em bom estado; 1.1.7.7:
Composta de nível (1,0m x 1,0m, em bom estado; 1.1.7.8: Mão de obra confecção dos bueiros, em regular estado; 1.2: Módulo 2
– 627,00ha: 1.2.1: Desmatamento/enleiramento (672,00ha), em bom estado; 1.2.2: Catação de Raízes (627,00ha), em bom
estado; 1.2.3: Quebra de Murundus (627,00ha), em bom estado; 1.2.4: Aplainamento (627,00ha), em bom estado; 1.2.5: Canal
secundário de irrigação/drenagem (4m largura x 1,4m de profundidade x 13.500m de extensão); 1.2.5.1: Escavação e descarga
(75.600,00m³), em bom estado; 1.2.5.2: Quebra de material escavado para finalização de dique viário (4m larg. x 0,5m alt. x
27.000m extensão; 1.2.5.3: Escavação de cascalho, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria. DT=8,44km
(10.800,00m³), em bom estado; 1.2.5.4: Espalhamento de cascalho (10.800,00m³); 1.2.6: Canal terciário de irrigação/drenagem
(1,4m prof. x 1,2m de larg. x 11.800,00m de extensão) (19.824,00m³); 1.3: Módulo 3 – 988,00ha: 1.3.1:
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Desmatamento/enleiramento (988,00ha), em bom estado; 1.3.2: Catação de Raízes (988,00ha), em bom estado; 1.3.3: Quebra
de Murundus (988,00ha), em bom estado; 1.3.4: Aplainamento (988,00ha), em bom estado; 1.3.5: Canal secundário de
irrigação/drenagem (4m larg. x 1,4m de prof. x 16.950m de extensão): 1.3.5.1: Escavação e descarga (94.920,00m³), em bom
estado; 1.3.5.2: Quebra de material escavado para finalização de dique viário (4m larg. x 0,6m alt. x 27.000m extensão); 1.3.5.3:
Escavação de cascalho, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria. DT=8,44KM (13.560,00m³), em bom
estado; 1.3.5.4: Espalhamento de cascalho (13.560,00m³), em bom estado; 1.3.6: Canal terciário de irrigação/drenagem (1,4m
prof. x 1,2m de larg. x 12.218m de extensão) (20.526,00m³), em bom estado); 1.3.6.1: Tubo de concreto, em bom estado; 1.3.6.2:
Mão de obra bueiro, em bom estado; 1.3.6.3: Comporta de nível, em bom estado; 1.3.6.4: Tubo de concreto, em bom estado;
1.3.6.5: Mão de obra bueiro, em bom estado; 1.3.6.6: Comporta de nível (1,0m x 1,0m), em bom estado; 1.3.7: Canal de
irrigação/drenagem (7m larg. x 1,4m prof. x 3.600m extensão); 1.3.7.1: Escavação e descarga (35.280,00m³), em bom estado;
1.3.7.2: Quebra de material escavado para finalização de dique viário (4m larg. x 0,6m alt. x 7.200m extensão); 1.3.7.3:
Escavação de cascalho, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria. DT=9Km (2.880,00m³), em bom estado;
1.3.7.4: Espalhamento de cascalho (2.880,00m³) em bom estado; 1.3.8: Pista de pouso de avião com 1.200m de extensão por
16,0m de largura, cascalhada, em bom estado; 1.4: Módulo 4 – 625,00ha: 1.4.1: Desmatamento/enleiramento (625,00ha), em
bom estado; 1.4.2: Catação de raízes (625,00ha), em bom estado; 1.4.3: Quebra de Murundus (625,00ha), em bom estado;
1.4.4: Aplainamento (625,00ha), em bom estado; 1.4.5: Canal secundário de irrigação/drenagem (4m larg. x 1,4m de prof. x
6.720m de extensão): 1.4.5.1: Escavação e descarga (37.632,00m³), em bom estado; 1.4.5.2: Quebra de material escavado para
finalização de dique viário (5m larg. x 0,6m alt. x 20.140 extensão), em bom estado; 1.4.5.3: Escavação de cascalho, incluindo
carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria. DT=9Km (10.070,00m³), em bom estado; 1.4.5.4: Espalhamento de
cascalho (10.070,00m³), em bom estado; 1.4.6: Canal terciário de irrigação/drenagem (1,4m prof. x 1,2m larg. x 10.520m
extensão) (17.674,00m³), em bom estado: 1.4.6.1: Tubo de concreto, em bom estado; 1.4.6.2: Mão de obra bueiro, em bom
estado; 1.4.6.3: Comporta de nível, em bom estado; 1.4.6.4: Tubo de concreto, em bom estado; 1.4.6.5: Mão de Obra bueiro, em
bom estado; 1.4.6.6: Comporta de nível (1,0m x 1,0m), em bom estado; 1.4.7: Adutora (7m larg. x 1,4m prof. x 6.700m): 1.4.7.1:
Escavação e descarga: 65.660,00m³, em bom estado; 1.4.7.2: Quebra de material escavado para finalização de dique viário (5m
larg. x 0,6m alt. x 6.700m extensão) (19.698,00m³); 1.4.7.3: Escavação de cascalho, incluindo carga, descarga e transporte em
solo de 1ª categoria. DT=9KM (4.020,00m³), em bom estado; 1.4.7.4: Espalhamento de Cascalho (4.020,00m³), em bom estado;
1.4.7.5: Tubo de concreto, em bom estado; 1.4.7.6: Comporta guilhotina (1,5 x 1,5) + Estrutura de concreto, em bom estado;
Módulo 5 – 298,00ha – Em incorporação ao processo de produção: 1.5.1: Desmatamento/enleiramento (298,00ha), em bom
estado; 1.5.2: Catação de raízes (298,00ha), em bom estado; 1.5.3: Quebra de Murundus (298,00ha), em bom estado; 1.5.4:
Aplainamento (298,00ha), em bom estado. 2 – Área de Cultivo de sequeiro: 2.1: Desmatamento/enleiramento (198,00ha), em
bom estado; 2.2: Catação de raízes (198,00ha), em bom estado; 2.3: Quebra de Murundus (198,00ha), em bom estado. Imóvel
matriculado sob nº. 2.414 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dueré/TO.
Obs. 01: Conforme R.29/2.414, o lote 41 com área de 1.509.7000 ha foi arrematada no processo nº. 5000069-49.1993.8.27.2722.
Sendo assim, considerando que o lote fazia parte do imóvel de matrícula nº. 2.414, será necessário realizar o desmembramento,
restando a área remanescente de 8.699,31ha no imóvel penhorado.
Obs. 02: O desmembramento e regularização da Matrícula Imobiliária ficará a cargo do arrematante.
Obs. 03.: Não é possível verificar com exatidão em quais lotes as benfeitorias mencionadas encontram-se.
7) DA AVALIAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE: R$ 175.691.264,76 (cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e
um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), em 16 de setembro 2021.
8) DEPOSITÁRIO(A): ALCIDES REBESCHINI, Fazenda Xavante, Município de Dueré/TO.
9) ÔNUS: Consta Emissões diversas de Debêntures através de Escritura Particular de Emissão de Debêntures Conversíveis em
Ações e Debêntures Simples ou Inconversíveis com Garantia Flutuante; Arrolamento de bens em razão do Ofício nº. 0509/2002,
expedido pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal e Delegacia da Receita Federal em Palmas/TO; Penhora
nos autos nº. 232/99, em favor de Secadores Martau Construmec S.A., em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi/TO;
Reserva Legal sobre a área de 4.471.2202 hectares, não inferior a 35% da área total do imóvel; Penhora sobre a área de
500.0000 hectares de terra agricultável, distante da sede e localizada no projeto agrícola entre as margens do Rio Xavante e Rio
Formoso, abrangendo vários lotes irrigados dentro do imóvel, nos autos nº. 0001270-21.2006.8.10.0026, em favor de FAPCEN –
Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Balsas/MA;
Penhora nos autos nº. 00007064-09.2005.8.26.0286 (286.01.2005.007064-7), Ordem nº. (2308/2005), em favor do Consórcio
Nacional Massey Ferguson Ltda., em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Itu/SP; Penhora nos autos nº. 000468997.2012.4.01.4302, em favor da União – Fazenda Nacional, em trâmite na Vara Federal de Gurupi/TO (BAIXADO); Existência de
Ação nos autos nº. 5000034-30.2009.827.2722, em favor de Lizete Geist Zamboni, m trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de
Gurupi/TO; Ação Monitória nos autos nº. 5000501-72.2010.827.2722, em favor de Luiz Rebesquini, em trâmite na 1ª Vara Cível
da Comarca de Gurupi/TO; Servidão de Passagem sobre o imóvel, em favor de Energisa Tocantins; Penhora nos autos nº.
0000795-74.2016.4.01.4302, em favor da União – Fazenda Nacional, em trâmite na Vara Federal de Gurupi/TO; Penhora e
Existência de Ação nos autos nº. 0004528-87.2012.4.01.4302, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Minerais Renováveis, em trâmite na Vara Federal de Gurupi/TO; Penhora nos autos nº. 0002894-56.2012.4.01.4302, em favor da
União, em trâmite na Vara Federal de Gurupi/TO; Existência de ação nos autos nº. 0010173-09.2021.8.27.2722, em favor de
Lucimar de Souza Ferreira e Francisco Vieira de Souza, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi/TO; Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
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10) BAIXA PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades,
e/ou outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de
natureza propter rem, conforme artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da
arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os
custos relativos à transferência patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver.
11) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os
débitos condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código
de Processo Civil).
12) HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao
credor hipotecário (art. 1.499, VI do Código Civil).
13) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou
ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
14) VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas
condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para
realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o
novo ciclo será reaberto, até o prazo final.
15) LEILOEIRO: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS sob o
nº 2016.05.0017, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site
www.leiloesjudiciais.com.br.
16) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo
de 24 horas de antecedência do leilão, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, devendo, para tanto, os interessados,
aceitar os termos e condições informados no site. Veja no site do Leiloeiro Oficial a relação de documentos necessários para
efetivação do cadastro.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.
17) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro
www.dmleiloesjudiciais.com.br, e também no site de publicações e consultas de editais de leilão PUBLICJUD,
www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC/2015.
18) PAGAMENTO: Em caso de imóveis, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da
avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes
condições:
O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;
As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada;
Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária do INPC;
Caução: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na
matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;
OBS.: Sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que
não interfere na continuidade da disputa.
19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa
de 10% (dez por cento) sobre a soma 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 serem
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remissos.
20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o
preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se
sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na
hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará responsável pela comissão devida ao Leiloeiro.
21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no
prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico. Consumada a
arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 6º, do CPC/2015, a comissão do
Leiloeiro será a este devida.
22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO MOTIVADOS POR ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A
PUBLICAÇÃO DO EDITAL:
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I - Caso haja adjudicação, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser
pago por quem lhe der causa.
II - Havendo remição ou acordo, antes da realização do leilão, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2% (dois por cento)
sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo.
III - Será devido ao Leiloeiro Oficial, comissão de 5% sobre o valor da avaliação em casos de acordo ou remição após a
realização da alienação e arrematação do bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 236/2016, a ser arcado pelo executado
remidor.
Os percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação das partes,
remoção, guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses a serem
pagos pela parte executada.
Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo, deverá apresentar até a hora e data
designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto
ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado.
23) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que
será expedido pelo M.M. Juízo Comitente.
24) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de
seu fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de outros eventuais licitantes (21 e 22 da Resolução 236/2016
CNJ). Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrecidos da
comissão do Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades
legais, conforme Artigo 335 de Código Penal), informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Na
eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não atendimento de requisito necessário pelo
arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação
pelo valor por ele ofertado.
25) VISITAÇÃO: É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de
ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel
desocupado, também fica autorizado o Leiloeiro a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os
colaboradores do Leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do
Leiloeiro, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem.
26) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do
Leiloeiro, telefone 0800-707-9339, Chat no site do leiloeiro e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central,
através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br.
27) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro Oficial, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma
de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC).
Tratando-se de leilão eletrônico, o Leiloeiro Oficial poderá assinar o auto pelo arrematante, desde que autorizado por procuração.
28) CONDIÇÕES GERAIS: O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do
presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. Ainda, não se enquadra na condição de
fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por
vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações
financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a
resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ. Os licitantes deverão acompanhar a realização do leilão, permanecendo a qualquer
tempo em condições de serem contatados pelo Leiloeiro Oficial para qualquer tipo de informação que se faça necessária.
Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de contato ou falta de respostas do licitante, principalmente quando este não
responder prontamente aos contatos do Leiloeiro Oficial, serão de responsabilidade unicamente do próprio licitante.
29) INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimado o executado XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A, na pessoa de seu
Representante Legal, bem como os eventuais: coproprietários; 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; União,
Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se porventura 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). 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. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.dmleiloesjudiciais.com.br.
Nesta Cidade e Comarca de Gurupi/TO, em 13 de julho de 2022.
CIBELE MARIA BELLEZIA
Juíza de Direito
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1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0013458-44.2020.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: TELMA GONÇALVES DA CRUZ
RÉU: ADRIANO PEREIRA DA COSTA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ADRIANO PEREIRA DA
COSTA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curadora, em
caráter definitivo sua companheira TELMA GONÇALVES DA CRUZ, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei.
Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que
importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios
previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na
forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas
Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Custas pela requerente,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em
julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumprase. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 3 de agosto de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1835/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 02 de agosto de 2022
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.
CONSIDERANDO que a servidora ANGELA MARIA FORNARI, matrícula 208163, Escrivã Judicial do Juizado Especial da
Fazenda Pública e Precatórias da Comarca de Gurupi, foi convocada para prestar serviços na Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Tocantins, a partir da data de 22 de março de 2022, nos termos da Portaria Nº 667, de 22 de março de 2022,
publicada no DJ nº 5153;
CONSIDERANDO a impossibilidade de indicação de novo servidor para responder pelo cargo de escrivão Judicial daquele
cartório via sistema e-Gesp, conforme processo SEI 22.0.000010920-0;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o servidor IGOR RODRIGUES DA COSTA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, matrícula nº 248245, para,
sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivão Judicial do Juizado Especial da Fazenda Pública e
Precatórias desta Comarca de Gurupi, retroativamente, a partir de 22 de março de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro
Portaria Nº 1846/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 03 de agosto de 2022
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.
CONSIDERANDO que a servidora ANGELA MARIA FORNARI, matrícula 208163, Escrivã Judicial do Juizado Especial da
Fazenda Pública e Precatórias da Comarca de Gurupi, foi convocada para prestar serviços na Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Tocantins, a partir da data de 22 de março de 2022, nos termos da Portaria Nº 667, de 22 de março de 2022,
publicada no DJ nº 5153;
CONSIDERANDO que o servidor IGOR RODRIGUES DA COSTA, matrícula nº 248245, indicado para responder pelo cargo de
Escrivão Judicial daquele cartório, por meio da Portaria Nº 1835/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 02 de agosto de 2022,
esteve afastado de suas funções no período de 11 a 29/07/2022, em razão de férias e compensação de plantão.
RESOLVE:
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Art. 1º - DESIGNAR a servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, matrícula nº
232071, para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivã Judicial do Juizado Especial da Fazenda
Pública e Precatórias desta Comarca de Gurupi, retroativamente, no período de 11 a 29 de julho de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

NOVO ACORDO
Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1785/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 26 de julho de 2022
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO a Portaria nº 083, de 08 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro.
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR a servidora FERNANDA GLÓRIA AMARAL, matrícula nº 352701, na 1ª Vara Cível desta Comarca de 1ª
Entrância de Novo Acordo/TO, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 2º Anote-se em seus assentamentos funcionais.
Art. 3º Encaminhe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça para conhecimento e juntada em dossiê funcional.
Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Portaria Nº 1774/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 26 de julho de 2022
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, na Comarca de Novo Acordo, os procedimentos que envolvem o recebimento,
identificação e guarda de armas de fogo e munições apreendidas;
CONSIDERANDO o § 4º, do artigo 5º da Resolução nº 17, de 05 de dezembro de 2013;
CONSIDERANDO o Relatório Nº 198 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASMIL, evento 4348123, autos nº 22.0.000015467-2;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO HENRIQUE LEITE DIAS, matrícula nº 147743, ocupante do cargo efetivo de Escrivão
judicial para gerenciar da sala do depósito de armas de fogo e munições, conforme determina a Resolução nº 17, de 05 de
dezembro de 2013.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0034406-59.2015.8.27.2729
AUTOR: CREUZA VIEIRA DA SILVA FREIRE - CPF: 91808073134
RÉU: FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 10651232000163
RÉU: HERISMILTA DE SOUSA FERRO - CPF: 30068126115
RÉU: REGINALDO FERRO DE ALMEIDA - RG: 266917
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0034406-59.2015.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por CREUZA
VIEIRA DA SILVA FREIRE em desfavor de FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, HERISMILTA DE SOUSA FERRO e
REGINALDO FERRO DE ALMEIDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida REGINALDO FERRO DE
ALMEIDA RG: 266917, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento
170.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0006641-06.2021.8.27.2729
AUTOR: LORENA LARISSA SOARES DA SILVA - CPF: 06011929150
RÉU: NADIR LEMES PEREIRA LIMA - CPF: 50733273149
RÉU: MATEUS CANDIDO MORAES - CPF: 04354259192
RÉU: JOSE ERISVALDO LIMA MONTE - CPF: 09647368372
RÉU: JD CELULARES LTDA - CNPJ: 26085041000111
RÉU: LORRAINE LEMES MONTE - CPF: 03802694147
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0006641-06.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por LORENA
LARISSA SOARES DA SILVA em desfavor de NADIR LEMES PEREIRA LIMA, MATEUS CANDIDO MORAES, JOSE
ERISVALDO LIMA MONTE, JD CELULARES LTDA e LORRAINE LEMES MONTE, e que por este meio procede a CITAÇÃO da
parte Requerida NADIR LEMES PEREIRA LIMA, CPF: 50733273149, JOSE ERISVALDO LIMA MONTE, CPF: 09647368372, JD
CELULARES LTDA, CNPJ: 26085041000111 e LORRAINE LEMES MONTE, CPF: 03802694147, atualmente em endereço
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 51.SILVANA MARIA PARFIENIUK,
Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0018824-43.2020.8.27.2729
AUTOR: MARCIA BARBOSA FERNANDES - OAB: TO011230
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES - CPF: 05501148153
RÉU: GERALDO WELINGTON DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 42289904600
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0018824-43.2020.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MARCIA BARBOSA
FERNANDES e FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES em desfavor de GERALDO WELINGTON DE OLIVEIRA MOTA, e que
por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida GERALDO WELINGTON DE OLIVEIRA MOTA, CPF: 42289904600,
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que,
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 66.SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0004981-84.2015.8.27.2729
AUTOR: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 32921942291
RÉU: M.H.S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 01139687000103
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0004981-84.2015.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por JOSÉ
GERALDO DE OLIVEIRA XAVIER em desfavor de ELETROPALMAS COMPRA PREMIADA, LEONI COSTA VIEIRA - EPP e
M.H.S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida M.H.S. VALE
ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ: 01139687000103, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial,
conforme determinado no Despacho do evento 167.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 30(TRINTA)DIAS - AUTOS:0012703-38.2016.8.27.2729
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 08837391000105
RÉU: RICARDO DANTAS DE MACEDO - CPF: 39856127220
RÉU: ALIANCA COMERCIO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 00074451000173
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0012703-38.2016.8.27.2729, Classe: Ação Civil Pública, proposta por MINISTÉRIO
PÚBLICO em desfavor de ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA, RICARDO DANTAS DE MACEDO e ALIANCA
COMERCIO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO para conhecimento, pelas
possíveis vítimas, para tomarem conhecimento da presente ação, bem como do teor da sentença proferida nos presentes autos,
cuja parte dispositiva segue transcrita: " DISPOSITIVO: Ante o exposto, confirmo integralmente as medidas acautelatórias
determinadas na decisão do evento 04 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5241 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022

34

Público em detrimento de ALIANÇA ON LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, ALIANÇA COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE
VENDAS LTDA-ME e RICARDO DANTAS DE MACEDO, a fim de: a) Cancelar definitivamente o registro do domínio
https://www.cpna.com.br, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); b) Declarar a nulidade de todos os
contratos firmados entre os requeridos e os revendedores da rede Aliança Online, formalizados por meio do Instrumento
Particular de Contrato de Compra de Concessão para Cliente ou Revendedor Independente, em razão da ilicitude de seus
objetos que versam sobre pirâmide financeira, com fulcro no art. 104, II e art. 166, II, do Código Civil; c) Como consequência da
declaração de nulidade dos negócios jurídicos do item anterior, condeno os requeridos a restituírem os revendedores no
montante pago inicialmente por cada um deles, retornando assim o estado que se achavam antes da contratação, os valores
deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação dos requeridos; d) Decretar a dissolução das sociedades requeridas ALIANÇA ONLINE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA e ALIANÇA ONLINE COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA., devendo ser encerradas de forma definitiva suas
atividades; e) Confirmar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas ALIANÇA ON LINE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME e ALIANÇA COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA-ME decretada na decisão
liminar, estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente sentença ao seu sócio administrador RICARDO
DANTAS DE MACEDO; f) Determinar que após o trânsito em julgado da sentença, o Ministério Público ajuíze a liquidação da
sentença em autos apartados, devendo as partes interessadas habilitarem seus respectivos créditos somente após o
ajuizamento desta liquidação a fim de se evitar tumulto processual; g) Juntar a cópia desta sentença em todos os autos em
apenso, cientificando as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a publicação e somente após o ajuizamento da liquidação da
sentença pelo Ministério Público, requeiram a habilitação de seus créditos nestes autos. Decorrido o prazo de cientificação das
partes, dê-se baixa em todos os autos apensos em definitivo. Se porventura houver o ajuizamento de novas ações individuais
correlatas ao caso, estas serão baixadas em definitivo, devendo a parte interessada ingressar com a habilitação de seu crédito
dentro da liquidação de sentença que será ajuizada pelo Ministério Público. Declaro extinto o processo, com análise do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno os
réus ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários, pois o autor é o Ministério Público Estadual. Após o trânsito em
julgado desta sentença, dê-se baixa no sistema com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se".SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 00289332920148272729
Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusados: MARCUS VINICIUS ALMEIDA SABOIA e OUTRO
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, do Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas/TO, no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) MARCUS VINICIUS ALMEIDA SABOIA? (brasileiro, solteiro, estudante, natural de Gurupi/TO, nascido
aos 16 dias do mês de abril de 1992, filho de José Carlos Marinho Saboia e de Marilene Martins de Almeida, portador do RG:
044972942012-5/SSP/MA, CPF: 034.360.021-86, atualmente em local incerto e não sabido), para participar na qualidade de
acusado da Audiência Sessão Plenária do Júri designada no dia 14/09/2022 08:00:00 no auditório do TRIBUNAL DO JÚRI
DA COMARCA DE PALMAS. DECISÃO: "AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0028933-29.2014.8.27.2729/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: PAULO ROBERTO MARINHO SABOIA RÉU: MARCUS VINICIUS ALMEIDA SABOIA
DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação penal de competência do Júri movida em desfavor de MARCUS VINICIUS ALMEIDA
SABOIA e PAULO ROBERTO MARINHO SABOIA, em que foram pronunciados os acusados como incurso nas condutas
descritas no artigo 121, § 2.º, IV, c.c artigo 14, II, e artigo 29, todos do Código Penal (evento 149). Na sequência, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito contra a denúncia de pronúncia, o qual foi distribuído sob o nº 0004208-10.2017.8.27.0000 e,
após improvido, foi baixado (evento 186). Em seguida, as partes foram intimadas para os fins do art. 422 do CPP, oportunidade
em que o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário com cláusula de imprescindibilidade,
bem como requereu seja requisitado ao Cartório Distribuidor desta comarca a juntada de certidão atualizada sobre os
antecedentes criminais do réu e determinada a pesquisa atualizada no sistema INFOSEG sobre outros antecedentes criminais
do acusado (evento 200). Por sua vez, a defesa técnica arrolou as testemunhas a serem ouvidas em plenário do Júri (evento
204). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Pois bem. Como se observa do relatório, o Ministério Público e a Defesa
técnica arrolaram as testemunhas que irão depor em plenário, respeitando-se o limite legal, e ambas as partes não juntaram
documentos. Outrossim, o Ministério Público requereu diligências, as quais considero pertinentes e, portanto, devem ser
deferidas. Por fim, as partes não arguiram nenhuma nulidade a ser sanada. Portanto, o processo se encontra apto para
julgamento pelo Tribunal do Júri. Contudo, considerando a existência de processos envolvendo réus presos igualmente aptos
para julgamento pelo Tribunal do Júri, o presente processo deve ser incluído na pauta após a conclusão das sessões com
prioridade na ordem de julgamento, conforme expressamente dispõe o art. 429, I, do CPP, cuja primeira reunião restou
designada por meio da Portaria nº 1983/2021 – PRESIDÊNCIA/1VCRIM PALMAS, de 17 de agosto de 2021. Diante do exposto,
determino a inclusão do presente processo na pauta de julgamento do Tribunal do Júri após a conclusão das sessões de júri
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envolvendo réus presos. Após a inclusão na pauta, intimem-se as partes e também as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público no evento 200 e pela defesa no evento 204. Ressalto que o fornecimento de endereço de testemunhas é providência
pertinente às partes e não do juízo, bem assim que as testemunhas arroladas somente serão intimadas nos endereços
constantes nos autos, devendo a parte interessada, se for o caso, atualizá-los. Por fim, defiro o requerimento do Ministério
Público lançado no evento 200 para que sejam realizadas as seguintes diligências: 1 – Requisite-se ao Cartório Distribuidor
desta comarca a juntada de certidão atualizada sobre os antecedentes criminais do réu, a qual deverá atender o disposto no art.
682 da Consolidação Geral das Normas da CGJUS (Provimento n. 11/2019-CGJUS/TO), in verbis: Art. 682. Tratando-se de
requisições judiciais, a certidão deverá esclarecer a respeito da data do fato, o recebimento da peça acusatória, com a
capitulação legal, devendo constar os termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da
absolvição (dispositivo legal), e se for o caso, a data da extinção da punibilidade ou, ainda, de forma detalhada para fins de
reincidência, a data do cumprimento ou extinção da pena declarada, assim como também a data do trânsito em julgado da
sentença. 2 – Determino à SECRIM que realize pesquisa atualizada junto a Rede INFOSEG sobre outros antecedentes criminais
do réu. Procedam-se às comunicações, intimações, requisições e diligências necessárias com o objetivo de viabilizar o
respectivo julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Data certificada no sistema e-PROC. Documento eletrônico assinado por
CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3808842v3 e do código CRC 19c77376."
"Portaria Nº 1347/2022 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM PALMAS, de 08 de junho de 2022 CONSIDERANDO a competência privativa
deste juízo para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida no âmbito da Comarca de Palmas; CONSIDERANDO que o
art. 2º, II, da Portaria Conjunta nº 22, de 29 de julho de 2021-PRESIDÊNCIA/CGJUS do TJ/TO, confere autonomia aos
magistrados, no âmbito de suas jurisdições, para designar sessões de Júri, mediante justificativa embasada documentalmente na
situação epidemiológica da localidade e com estrita observância ao plano de biossegurança.(...) RESOLVE: 1. Designar as datas
das Sessões do Tribunal do Júri da Terceira Temporada de 2022, a ser realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum Palácio
Marquês de São João da Palma, Comarca de Palmas/TO, todas programadas para terem início às 08h30min, nas quais serão
submetidos a julgamento os processos-crime abaixo relacionados: (...) 28. 0028933-29.2014.8.27.2729. Marcus Vinicius Almeida
Saboia e Paulo Roberto Marinho Saboia. 14/09/2022. Quarta-feira." TIPIFICAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2.º, II e IV, c.c artigo 14,
II, e artigo 29, todos do Código Penal. ENDEREÇO DO FÓRUM DE PALMAS: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º
andar, Plano Diretor Sul, Palmas / TO. Palmas, aos 01/08/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo.

2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0039551-23.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): ALBINO PEREIRA SOARES
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ALBINO PEREIRA SOARES, brasileiro, união estável, lavrador,
nascido aos 01/03/1968, natural de Natividade-TO, portador do RG n° 16991 SSP/TO, inscrito no CPF n° 499.241.501-63, filho
de Marcolina Nunes de Carvalho e José Pereira Soares, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO
PENAL nº 00395512320208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de ALBINO
PEREIRA SOARES, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 01.03.1968, natural de Natividade-TO, inscrito no CPF sob nº
499.241.501-63, portador do RG nº 16991 SSP-TO, filho de Marcolina Nunes de Carvalho e José Pereira Soares, residente e
domiciliado na Chácara Bom Mistério, Zona Rural, São Valério da Natividade-TO, telefone (63) 99273-2250 e (63) 98441-7153.
Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 11 de fevereiro de 2018, não se sabendo a hora exata, nas intermediações da
Unidade Prisional Feminina, Palmas - TO, o denunciado ALBINO PEREIRA SOARES ocultou, em proveito próprio, coisa que
sabia ser produto de crime , pois não possuía nota fiscal, do aparelho celular Samsung, modelo SM-A520F/DS, IME’s nº
356909/090654/0 e 356910/08/090654/8, conforme Laudo Pericial de Exame nº 1.152/2018, juntado aos autos no evento 01,
INQ2, fls. 20, pertencente a Thaila Luna do Carmo, a qual constava restrição de furto/roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº
79161E/2017 (evento 01, INQ3, fls. 02). Consta nos autos que a Polícia Civil, em investigações realizadas com o objetivo de
averiguar o roubo do aparelho celular Samsung, modelo SMA520F/DS, IME’s nº 356909/090654/0 e 356910/08/090654/8,
pertencente a vítima Thaila Luna do Carmo, descobriu por intermédio da operadora Claro S.A, que o denunciado ALBINO
PEREIRA SOARES estava na posse do mencionado aparelho celular. Por intermédio de pesquisa no Sistema E-Proc, descobriuse que no dia 11 de fevereiro de 2018, o denunciado ALBINO PEREIRA SOARES estaria na Unidade Prisional Feminina em
Palmas-TO, para visitar uma detenta. Em razão dos fatos, o denunciado foi abordado, oportunidade em que confirmou possuir
em sua posse um celular da marca Samsung, modelo A5, mas que estaria danificado. Na sequência, o denunciado se prontificou
em entregar o mencionado celular que estava em sua residência, conforme Auto de Exibição e Apreensão juntado aos autos no
evento 01, INQ2, fls. 16. Perante a Autoridade Policial, o denunciado ALBINO PEREIRA SOARES informou que adquiriu o
aparelho celular Samsung, A5, no mês de dezembro de 2017, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), de seu irmão
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Dionísio Pereira Soares, e que não solicitou a nota fiscal do mesmo no momento da aquisição. Ao final, o aparelho celular
receptado foi restituído para a vítima Thaila Luna do Carmo, conforme Termo de Restituição juntado aos autos no evento 01,
INQ2, fls. 23. A materialidade delitiva do crime de receptação encontra-se corroborada através de Auto de Exibição e Apreensão
juntado aos autos no evento 01, INQ2, fls. 16; Laudo Pericial de Exame nº 1.152/2018, juntado aos autos no evento 01, INQ2, fls.
20; restrição de furto/roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº 79161E/2017 (evento 01, INQ3, fls. 02); oitiva da vítima e do
interrogatório do denunciado. Assim agindo, o denunciado ALBINO PEREIRA SOARES, incorreu nas sanções do artigo 180,
caput, do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da
presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código
de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362
do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada o
denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto
no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não
constituírem defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396- A do Código de Processo Penal. c) Após, seja
recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e
cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente
denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente
condenação da denunciada. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo
Penal, a comunicação dos ofendidos no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos
ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que
a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retro mencionados, requer a notificação
e/ ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais". DESPACHO:
Considerando a não localização do acusado Albino Pereira Soares, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias,
na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem
constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a
certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da
pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os
autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.” INFORMAÇÕES E
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO,
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 25/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei
e subscrevo.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00365096320208272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: ORLEANE SILVA DOS SANTOS
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) ORLEANE SILVA DOS SANTOS, brasileira, união estável, nascida aos 26/07/1992, natural de
Goiatins/TO, inscrita no CPF nº 059.685.221-51, filha de Zuleide Ferreira da Silva e de Orlando Pereira dos Santos. atualmente
em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da
AÇÃO PENAL n.º 0036509-63.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO.Trata-se de ação penal
promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Orleane Silva dos Santos, brasileira, união estável,
nascido aos 26.07.1992, natural de Goiatins-TO, filha de Zuleide Ferreira da Silva e Orlando Pereira dos Santos, pela prática da
conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º-A, I, do CP, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais
transcrevo, in verbis: [...] Fato 01. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 26 de fevereiro de 2020, por volta das
20h40min, na Quadra a 405 Norte, Alameda 08, Ql 12, Lt 13, Palmas-TO, a denunciada ORLEANE SILVA DOS SANTOS e outro
indivíduo não identificado, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda Biz de cor vinho, placa MWV-3598, pertencente a Eneida Maria Moraes,
conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão contido no evento 01, fls. 17. Segundo restou apurado, no dia e no local dos
fatos, a vítima Eneida Maria Moraes pilotava sua motocicleta Honda Biz de cor vinho, placa MWV-3598, momento em que se
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aproximava do SESC, na Quadra 502 Norte, quando foi abordada pelo comparsa da denunciada que saiu de dentro do matagal e
apontando uma arma de fogo lhe ordenou que descesse da motocicleta, tendo ainda ordenado que lhe entregasse também seu
aparelho celular e o capacete Enquanto a vítima Eneida Maria Moraes estava lhe passando os objetos solicitados, o comparsa
da denunciada apontou a arma de fogo na cabeça da vítima e apertou o gatilho, porém não efetuou o disparo. Neste momento, a
denunciada ORLEANE SILVA DOS SANTOS apareceu, subiu na motocicleta junto com seu comparsa e fugiram do local. Fato
02. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 26 de fevereiro de 2020, por volta das 22h, na Quadra a 508 Norte, Alameda
02, Palmas-TO, a denunciada ORLEANE SILVA DOS SANTOS e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso de
pessoas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa com
documentos pessoais, uniforme e um relógio, pertencente a Lorrane Conceição Sousa Moreira, conforme descrito no Auto de
Exibição e Apreensão contido no evento 01, fls. 17. Segundo restou apurado, no dia e no local dos fatos, a vítima Lorrane
Conceição Sousa Moreira estava transitando na via pública na Quadra 508 Norte, quando foi abordada pela denunciada e seus
comparsa que estavam em uma motocicleta Honda Biz de cor vinho. No momento da subtração a denunciada apontou uma arma
de fogo para a vítima e ordenou que lhe entregasse a bolsa, na oportunidade a vítima retirou seu celular e entregou somente a
bolsa com documentos pessoais, uniforme e um relógio para a denunciada. Em seguida, a denunciada e seu comparsa fugiram.
Em razão dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, e após realizarem patrulhamento na região, avistaram a denunciada e seu
comparsa pilotando a motocicleta roubada, e os policiais ao tentarem abordar o condutor, este evadiu-se do local, pulando
muros, e a denunciada que estava na garupa foi detida e presa em flagrante. Perante a Autoridade Policial a denunciada
ORLEANE SILVA DOS SANTOS fez uso do direito ao silêncio. Ressalte-se que na audiência de custódia a mesma indicou o
nome de seu comparsa: Antoniel Lima dos Santos, porém ainda não foi possível realizar sua qualificação. A vítima Lorrane
Conceição Sousa Moreira em suas declarações informou que reconhece a denunciada ORLEANE SILVA DOS SANTOS como
autora do delito de roubo. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela oitiva das
testemunhas, oitivas das vítimas, Auto de Exibição e Apreensão contido no evento 01, fls. 17, e Boletim de Ocorrência nº
16203/2020. [...] A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2020 (evento 4). Houve citação da acusada (evento 18). Foi
apresentada resposta à acusação (evento 23). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em
18/04/2022. Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: 1. Eneida Maria Moraes,
vítima. Estava retornando para sua residência na 504 norte, ao passar por um caminho, um rapaz pulou encima da moto,
colocando uma arma na depoente e pedindo para que saísse da moto. Caiu da moto e mesmo assim a arma continuou aponta
em sua direção. Não sabia o que mais ele queria, acha que era o capacete, que entregou logo em seguida. Só depois conseguiu
visualizar que havia uma mulher junto ao criminoso. Reconheceu a mulher na delegacia, ela estava grávida. Porém, hoje não se
recorda mais dela. A moto foi recuperada no mesmo dia, eles a acusaram para praticar outros delitos, ela estava sem carenagem
na parte da frente. Já o aparelho celular e o capacete não foram encontrados. Gastou em torno de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) para reformar a motocicleta. A mulher que estava acompanhando o autor, subiu na moto e foi embora com ele. Ficou com
muito medo, não se recorda se o criminoso apertou o gatilho. 2. Lorrane Conceição Sousa Moreira, vítima. Relatou que estava
chegando em uma residência para buscar seu filho, quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto. A depoente não
percebeu o que estava acontecendo e continuou caminhando. Na segunda vez que o assalto foi anunciado se afastou e a moça
que estava na moto começou a correr atrás da depoente. Começou a gritar. Eles pegaram sua bolsa e foram embora. A moça
estava com uma arma, era uma arma grande, velha e enferrujada. Dentro da bolsa estava seus documentos pessoais,
relógio, perfume e maquiagem. Nao levaram seu celular, pois conseguiu esconde-lo. Conseguiu reconhecer a autora, por conta
do porte dela, ela estava meia gordinha, a roupa e o capacete. Recuperou alguns bens. 3. PM Marco Lira Melquiades,
testemunha. Foram informados via SIOP e deslocaram para o setor norte, onde intensificaram o patrulhamento naquela região,
pois havia acontecido dois roubos. Avistaram um casal suspeito em uma moto, com as mesmas características informadas pelo
rádio. Tentaram aborda-los, porém eles não pararam, fizeram o acompanhamento até o momento em que pararam em frente à
uma kitnet, o rapaz desceu rapidamente da moto e entrou na residência, já Orleane permaneceu no local. O criminoso não foi
localizado. Relatou ainda que entraram nas kitnets e encontraram uma arma artesanal, bolsa, cartões, relógio e outros bens. Ao
questionar a acusada, ela disse que o rapaz era seu namorado. A arma localizada foi apresentada em audiência por meio de
imagem e a testemunha reconheceu. 4. PM Roberta da Silva, testemunha. Foram informados via SIOP dos roubos na região
norte. A equipe se dirigiu até a quadra e avistaram a moto, fizeram o acompanhamento, a moto parou em frente a uma kitnet. O
rapaz que estava pilotando empreendeu fuga e a moça ficou no local. Eram em 4 policiais, saíram correndo tentando alcançar o
cidadão, porém não conseguiram localizá-lo. Fizeram buscas no domicílio e foi encontrada uma bolsa, alguns documentos e uma
arma artesanal. 5. Marisa Lima dos Santos, informante. É cunhada da Orleane. Não sabe sobre os fatos. 6. Maurina Lima dos
Santos, testemunha. Estava voltando da pracinha junto com Orleane, um conhecido da acusada ofereceu uma carona para ela,
pois ela estava com a barriga grande e com dores. Ela aceitou a carona. Quando chegaram ao local, se deparam com várias
viaturas enquadrando-a e o rapaz tinha fugido. Antôniel é irmão da depoente. Os objetos apreendidos estavam na casa da sua
vizinha. Houve dispensa da testemunha Ana Carolina Santos Reis. Em seu interrogatório, a ré negou a autoria dos crimes.
Relatou que estava em uma praça, estava grávida. Lá pegou carona com um rapaz que conhecia há muito tempo. No caminho
encontraram a ROTAM, os policias deram sinal para parada, porém o rapaz não parou. Quando estavam passando em frente de
sua residência pediu para que o rapaz parasse a moto, foi quando ele entrou na casa e saiu correndo. Conhece o homem pelo
nome de Joãozinho. Eles encontraram os bens na kitnet do lado, que morava seu cunhado, marido dela e os irmãos. Não foi
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação parcial, a fim de que
a ré seja condenada nos termos do artigo 157, §2º, II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal. A defesa, por sua vez, em sede de
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alegações finais orais, requereu a absolvição por provas insuficientes da autoria do crime. Em caso de condenação, pugnou pela
desclassificação para o crime de furto. Requereu a desclassificação do concurso formal para a continuidade delitiva. É, em
síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Orleane Silva dos
Santos como incursa nas penas do artigo 157, §2º, II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. Passo à dosagem da pena,
conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª fase: das circunstâncias judiciais. a) a culpabilidade, analisada como grau de
reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) a ré não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser
considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada
favorável à ré, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é
normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de
que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima
cominadas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª fase: agravantes e atenuantes. Não há
circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª fase: causas de aumento e de diminuição. Reconheço a causa de aumento do
concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), e aplico a fração de 1/3 sobre a pena. Não há causas de diminuição. Fixo a pena
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por derradeiro, em sendo aplicável aos dois eventos
delituosos a regra disposta no artigo 71 do Código Penal, diante da existência de duas ações distintas, que ocorreram nas
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, aplico a qualquer uma das penas, por serem idênticas, a exasperação
de 1/6 (um sexto). Por conseguinte, fixo a pena definitiva de Orleane Silva dos Santos em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do
cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade da ré, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não
substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois não atende aos requisitos do artigo 44
do CP. Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para
ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução
definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 24 de maio de 2022". LUIZ ZILMAR DOS
SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 03/08/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, JAQUELINE MATIAS GOMES, brasileira, casada,
nascida em 15/10/1955, portadora do CPF: 010.557.571-20 e do RG: 32700383416569 – SSP/GO, estando em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO
CONTRATO, registrada sob o nº 0035223-16.2021.8.27.2729, figurando como exequentes, o PRODIVINO – BANCO DO
EMPREENDEDOR S.A, e o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida
(CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para
oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte
executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela
metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do
exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC,
art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o
Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua
avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da
PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado
for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art.
842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem
para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à
efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e
havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art.
827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, Lorena
Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi o presente. Palmas/TO, 02 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, JAQUELINE MATIAS GOMES, brasileira, casada,
nascida em 15/10/1955, portadora do CPF: 010.557.571-20 e do RG: 32700383416569 – SSP/GO, estando em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO
CONTRATO, registrada sob o nº 0035223-16.2021.8.27.2729, figurando como exequentes, o PRODIVINO – BANCO DO
EMPREENDEDOR S.A, e o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida
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(CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para
oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte
executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela
metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do
exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC,
art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o
Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua
avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da
PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado
for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art.
842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem
para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à
efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e
havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art.
827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, Lorena
Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi o presente. Palmas/TO, 02 de agosto de 2022.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1818/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 01 de agosto 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;
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000023340-8;
RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período
de 05/08/2022 às 18h a 12/08/2022, às 11h59min., será cumprido pelo magistrado Marcelo Augusto F. Faccioni, assessora
jurídica Eliane Maria de Sousa Pereira, servidora Edilene Alves Costa e oficial de justiça Dimas M. Parrião.
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 três (03) dia do mês de
agosto (08) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro

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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00379947420158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado e seu sócio coobrigado: TROPICAL NORTE LTDA CNPJ/CPF:
08562370000124, JOSE ROSA DA SILVA NETO CNPJ/CPF: 51783487615 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
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assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00393760520158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: CIMAR PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF: 78304547104,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00393760520158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SILVA & ALVES CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF:
12812771000162, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada
pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00345599220158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ANA CLAUDIA BERTOLDO DE OLIVEIRA FERREIRA,
CNPJ/CPF nº 13381051000152, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo
supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00278997720188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica executado: LINDOMAR SANTOS, CNPJ/CPF nº 94831475149, INTIMADO para,
caso queira, no prazo de 05 (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.
Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00414396620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: JOSUE MOURA CUNHA FILHO, CNPJ/CPF:39595358304,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00414396620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: J M CUNHA FILHO CNPJ/CPF: 05731238000100, INTIMADO
para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00413305220168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 16949684215,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00275611120158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: V PEREIRA DE JESUS CNPJ/CPF nº 03509233000102,
INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00171555720178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: JAFTER NOLETO DA SILVA, CNPJ/CPF: 73561002153,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00171555720178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF: 13357924000191, INTIMADO para, caso queira, no 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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00148751620178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica os sócios coobrigados: EDIMILSON WANDERLEY DA CRUZ, CNPJ/CPF:
76956830191, WEDEGLACY FEITOSA, CNPJ/CPF: 01047436388, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado,
INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00300358620148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: JOSÉ MESSIAS DA GAMA VIEIRA, CNPJ/CPF:
34369643520, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, 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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00300358620148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado e seu sócio coobrigado: VIEIRA E PAZ LTDA CNPJ/CPF:
09220698000125, JUDITH ALVES PAZ SETUBAL CNPJ/CPF: 81101899115, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00298637120198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA CNPJ/CPF nº 13511319153,
INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00394358520188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado e seu(s) sócio(s) coobrigados: PALMAS TECIDOS E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE TAPECARIA EIRELI CNPJ/CPF nº 00703472000100, MATHEUS MORAIS MENDES CNPJ/CPF nº
11461042607; INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada pelo
sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00296902320148272729 que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica executado: NEDIR SOARES DA COSTA, CNPJ/CPF nº 86397710149,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00418293620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: FABIO SANTOS PINTO, CNPJ/CPF: 11993989854,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
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nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00529419420198272729 que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: R G V SUPERMERCADO EIRELI, CNPJ/CPF nº
21615784000132, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, 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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00529419420198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: RITA GLAUCIA VIEIRA DA SILVA SARAIVACNPJ/CPF nº
93479352120, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada
pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50011093020028272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SEVERINO MIGUEL SANTOS, CNPJ/CPF: 66899893800,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00299182720168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FAUSTO AMELIO DOS SANTOS SOARES CNPJ/CPF:
03664430204, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada
pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00365483620158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAIMUNDO JOSE NEVES DO NASCIMENTO CNPJ/CPF:
85753319220, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada
pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00387687020168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: COMUNIDADE KOLPING DE PALMAS, CNPJ/CPF:
01608560000196, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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,
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conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00439650620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSAMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF:
49921070100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, 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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00418310620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA DELIA MIRANDA DO NASCIMENTO, CNPJ/CPF:
89618106500, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, 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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00400929520168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA DA SILVA MATOS, CNPJ/CPF: 47229683149, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos
autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00264615520148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EVANDRO MIRANDA BOREM, CNPJ/CPF: 59115378691,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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, data
certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00297453220188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DENIZE SOUZA LEITE CNPJ/CPF nº 89728297149, INTIMADO
para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00283532820168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado e seu sócio coobrigado: SO MINAS PNEUS LTDA CNPJ/CPF:
37244589000183, HUEBER SALVADOR DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 83386084672, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00346692320178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ZONA SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ/CPF nº 19663240000102, INTIMADO para, caso queira, no 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, data certificada pelo sistema. (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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00346692320178272729 que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica executado: ELZA MARIA DE SOUSA PACHECO SIQUEIRA, CNPJ/CPF nº
24685674391, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, 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, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50022284520108272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ROSIRENE NEIVA GOMES, CNPJ/CPF nº
38287374120, 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 r. sentença proferida no evento n.º63 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00441726820178272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de REVELGIAN SALES DE SOUSA, CNPJ/CPF nº
26884836334, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. Sentença proferida no
evento n.º63 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01)
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei
e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00419197320188272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de EDINA APARECIDA FERREIRA DE LIMA SILVA,
CNPJ/CPF nº 56171528234, 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 r. sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
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"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir,
verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do
Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de
2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00350001020148272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de FRANCISCO IZIDORO DE ABREU, CNPJ/CPF nº
45717273800, 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 r. sentença proferida no evento n.º 93 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00065416120158272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de BELCINA NOLETO ESTALNO, CNPJ/CPF nº
80675336104, 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 r. sentença proferida no evento n.º 68 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00093502420158272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MARIA LUIZA FERREIRA LIMA, CNPJ/CPF nº
37091280210, 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 r. sentença proferida no evento n.º116 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00192372720188272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de VANDUILSON MACHADO RODRIGUES,
CNPJ/CPF nº 30254760104, 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 r. sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir,
verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do
Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de
2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00068525220158272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF
nº 05573146000140, e LUIZ CLAUDIO RODRIGO DE FREITAS, CNPJ/CPF nº 94765650634, 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 r. sentença
proferida no evento n.º 75 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos
acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00013668620158272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de UP! CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA,
CNPJ/CPF nº 08080086000111, 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 r. sentença proferida no evento n.º 148 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de
agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do
Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de
2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50100118320138272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de ARISTEU PEREIRA, CNPJ/CPF nº 22437860100,
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 90 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00043706820148272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de EDMILSON ALVES DA SILVA, CNPJ/CPF nº
14854074353, 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 r. sentença proferida no evento n.º 124 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50019634320108272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de LAIRTON JUNIOR DALMORO, CNPJ/CPF nº
76476910159, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no
evento n.º 119 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de
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Processo Civil." 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 átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00309699720218272729, proposta pelo Município de Palmas em face de MR. BULL PARTICIPACOES E FRANQUIAS EIRELI,
CNPJ/CPF nº 29719450000110, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
Sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, nos termos dos
fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____,
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50428939820138272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de RITA MACENA DE SOUSA RODRIGUES,
CNPJ/CPF nº 29113938304, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 99 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos
acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00041913720148272729, proposta pelo Município de Palmas em face de IDEVAL WATANABE, CNPJ/CPF nº 30113687168,
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. Sentença proferida no evento n.º 77
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, aos 03 de agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50025982420108272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de JOAO DOMINGOS DA SILVA, CNPJ/CPF nº
01799186806, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no
evento n.º 63 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01)
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00293248120148272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de NELY OLIVEIRA RAMALHO, CNPJ/CPF nº
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24834068234, 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 r. sentença proferida no evento n.º 82 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50103487220138272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de MARIA MARLUCIA DA SILVA MONTEIRO,
CNPJ/CPF nº 72698977353, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 48 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos
acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00344700620148272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MARCOS CESAR TOMIATO, CNPJ/CPF nº
28973252836, 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 r. sentença proferida no evento n.º 108 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50413912720138272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de FRANCILENE DE MOURA BEZERRA FIUZA,
CNPJ/CPF nº 64248429187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 72 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos
acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50094583620138272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de EDUARDO MARCIO DE ARAUJO SILVA,
CNPJ/CPF nº 80977294153, 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 r. sentença proferida no evento n.º 66 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir,
verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.." E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do
Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de
2022 (03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
00146647720178272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
MISSAO - CAMPO PALMAS - TO, CNPJ/CPF nº 05351782000127, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para
tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 53 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 03 de Agosto de 2022
(03/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.

XAMBIOÁ
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

Autos nº 00004800420228272742
Chave para consulta: 316151343122
Ação: INVENTÁRIO
Requerente: SUELY PEREIRA DA SILVA
Requerido: ALDENOR RODRIGUES DA CARVALHO
Edital para Conhecimento de Terceiros Interessados com prazo de 20 (vinte) dias
O Doutor FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, MM Juiz de Direito, Titular da Comarca de Xambioá, Estado do
Tocantins, na forma da Lei...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, perante
este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível, tramitam os autos de Nº 00004800420228272742, Ação de Inventário...tendo por objeto a
partilha dos bens deixados pelo de cujus ALDENOR RODRIGUES DE CARVALHO, que era inscrito no CPF de nº 377.453.52134, filho de Maria Rodrigues Chaves, residente na Avenida Aureliano Ribeiro, nº 1014, Centro de Araguanã/TO, falecido em
31.03.2022, INTIMA para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da
Justiça e afixado no placar do Fórum local, no lugar público e de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade e comarca de
Xambioá, Estado do Tocantins. Documento eletrônico assinado por FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz de
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante
o preenchimento do código verificador 6002325v3 e do código CRC d0aa9ff4.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada Das Varas Cíveis
Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - https://www.tjto.jus.br/ - Email:
seci@tjto.jus.br
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003959-25.2014.8.27.2729/TO
AUTOR: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.
RÉU: MICHELLY GONZAGA DE SOUZA
EDITAL Nº 5466277
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (Vinte) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR, Juiz de Direito Auxiliar da 4ª Vara Cível de Palmas, no
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas,
tramita o processo de 0003959- 25.2014.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por ITPAC PORTO NACIONAL
- INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
PORTO S.A., em desfavor de MICHELLY GONZAGA DE SOUZA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte
Executada MICHELLY GONZAGA DE SOUZA, CPF: 03492930158, atualmente em endereço incerto e não sabido, de que foi
efetivada a penhora via sistema Sisbajud, no valor de R$ 549,74 , bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do
NCPC), comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art.
854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores, conforme determinado no Decisão
do evento 101.
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OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc.
Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do
Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo
Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o
login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 210764468814
para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
0003959-25.2014.8.27.2729
5466277 .V3
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5466277v3 e do código CRC b6f7b871.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 1/6/2022, às 20:11:10
GURUPI
2ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000009-47.1991.8.27.2722/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA DE GURUPI-TO)
RÉU: CECÍLIA LEAL DA MOTA
RÉU: ARY VARGAS DA MOTA
RÉU: MARA NELI LEAL DA MOTA
RÉU: JOSE FERNANDO LEAL DA MOTA
EDITAL Nº 5380090
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meretíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de
suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível,
processam-se os autos n.º 5000009-47.1991.8.27.2722, de Ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por BANCO
DO BRASIL S/A (AGÊNCIA DE GURUPI-TO) em face de CECÍLIA LEAL DA MOTA, ARY VARGAS DA MOTA, MARA NELI
LEAL DA MOTA e JOSE FERNANDO LEAL DA MOTA, e por este meio CITA o(a) requerido(a) JOSE FERNANDO LEAL DA
MOTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela
autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: fica a parte ciente que o acesso ao processo
será através da chave n.º 4477367220515, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 12 de maio de 2022, Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e
subscrevo.
Nilson Afonso da Silva
Juiz de Direito
Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 5380090v2 e do código CRC 2bf95cal.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS
Dara e Hora: 12/5/2022, às 13:9:43
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PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2° Andar, S/N, Fórum da
Comarca de Palmas – Bairro: Plano Diretor Sul – CEP: 77021-654 – Fone: (63)3218-4569 – https://www.tjto.jus.br/ - Email:
seci@tjto.jus.br
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 0013294-24.2021.8.27.2729/TO
AUTOR: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA
RÉU: MERCADO DAS CARNES EIRELI
EDITAL N° 5725862
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR, Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, no
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de
Palmas/TO, tramita o processo de n°. 0013294-24.2021.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por PROVAREJO DISTRIBUIDORA LTDA, em desfavor de MERCADO DAS CARNES EIRELI, e que por este meio, procede a CITAÇÃO
da parte Executada MERCADO DAS CARNES EIRELI, CNPJ: 32585065000132, pessoa jurídica de direito privado, atualmente
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE
, no prazo de
03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do
débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a
causa de R$ 4.242,47 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Fica ADVERTIDA a parte
EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho
do evento 31.
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc.
Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, através do link: eproc – Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do
Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo
Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o
login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 995948890621
para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, 24 de Junho de 2022.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1°, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa n° 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5725862v3 e do código CRC cc47163b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 24/6/2022, às 17:39:44

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2086/2022, de 02 de agosto 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 2022/121289 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Edinair Pereira de Sena, Matrícula 990166, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona Rural-TO, no
período de 07/08/2022 a 07/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001742168.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2087/2022, de 02 de agosto 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 2022/120297 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Marcos Vinicius Pereira Brito, Matrícula 365077, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Araguaina-TO,
Filadelfia-TO, no período de 15/07/2022 a 15/07/2022, com a finalidade de Deslocamento em razão de efetuar o certificado digital
para uso no cartório cível desta Comarca de Filadélfia. Como aqui não há certificadora, a mais próxima que temos aprovação
pelo Tribunal é de Araguaína.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2088/2022, de 02 de agosto 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 2022/121497 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Vieira de Melo Aguiar, Matrícula 363654, o valor de R$ 397,43, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118842 de Palmas-TO
para Figueiropolis-TO, no período de 29/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de participar da solenidade de "Entrega de
Títulos de Domínio do Projeto de Assentamento "Cobertão", conforme Sei nº 22.0.000020626-5.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2089/2022, de 02 de agosto 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 2022/121288 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jakeline Beserra Sales Benício, Matrícula 363595, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Bom Jesus do TocantinsTO para Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 30/07/2022 a 30/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 0000259-48.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2090/2022, de 03 de agosto 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 2022/121276 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Roberto Ferreira Ribeiro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352459, o valor de R$ 1.424,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 506,68, por
seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 01/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de
curso PRESERVAÇÃO DA VIDA PARA MAGISTRADOS, a se realizar: Turma I – dia 2 de agosto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2091/2022, de 03 de agosto 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 2022/121353 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352377, o valor de R$ 2.117,27, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 816,42, por
seu deslocamento de Taguatinga-TO para Palmas-TO, no período de 01/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de participar do
curso PRESERVAÇÃO DA VIDA PARA MAGISTRADOS, conforme SEI nº 21.0.000023626-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2092/2022, de 03 de agosto 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 2022/121247 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 291148, o valor de R$ 1.299,50, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 381,36, por
seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 01/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de Participar do
curso PRESERVAÇÃO DA VIDA PARA MAGISTRADOS Turma I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2093/2022, de 03 de agosto 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 2022/121143 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Nilson Afonso da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
175051, o valor de R$ 1.254,51, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 336,37, por seu
deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 01/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de participação no curso
Preservação da Vida para Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, conforme SEI nº 22.0.000019791-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022
AMPLA PARTICIPAÇÃO
Processo nº 22.0.000021914-6- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 059/2022
Tipo: Menor Preço por Item (menor taxa de administração ou maior percentual de desconto)
Modo de Disputa: Aberto
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento de fornecimento de alimentação aos agentes públicos e demais
envolvidos nas sessões dos Tribunais do Júri no Estado do Tocantins, com disponibilização de sistema
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informatizado/integrado via WEB, compreendendo orçamentos dos materiais e serviços especializados no fornecimento
de alimentação, através da rede de restaurantes, buffet e lanchonetes credenciados pela contratada para atender à
demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins
Disponibilidade do Edital: Dia 03 de agosto de 2022. (www.gov.br/compras)
Data da abertura da sessão: Dia 18 de agosto 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.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 03 de agosto de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 324/2022
PROCESSO 22.0.000023746-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Antonia Batista de Sousa
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000020605-2
CONTRATO Nº 313/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Marcos Eduardo Almeida de Amorim
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista
Judiciário - Contador/Distribuidor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão
prestados em Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098
de 2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 346/2022
PROCESSO 22.0.000023948-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Andréa Alencar de Sousa
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 328/2022
PROCESSO 22.0.000023719-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Margareth Ribeiro Carvalho
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 342/2022
PROCESSO 22.0.000023986-4
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Luana Ferreira Lacerda
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1196/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLEUZA ALVES DE JESUS, matrícula nº 41080, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Ricardo Gagliardi
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1197/2022, de 03 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 DILVAINE DA SILVA BORGES JUNIOR, matrícula nº 354021, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2022, a partir de 03/08/2022 até 01/09/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 23/06 a 22/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
João Alberto Mendes Bezerra Junior
Diretor do Foro Substituto
PORTARIA FÉRIAS Nº 1198/2022, de 03 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE MARTINS PEDROSA PINTO, matrícula nº 352681, relativas ao período
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 03/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 08/01 a 04/02/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1199/2022, de 03 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JAILSON DE BRITO OLIVEIRA, matrícula nº 353178, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 15/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 15/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 24/08 a 07/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1200/2022, de 03 de agosto 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:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor JONATHAN DA SILVA LOPES , matrícula nº 358256, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2022, a partir de 03/08/2022 até 01/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 06/02 a 06/03/2024, 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
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 607/2022, de 03 de agosto 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 o afastamento de plantão, da servidora THATIANNE RODRIGUES LARA DE OLIVEIRA GONÇALVES,
matrícula nº 264837, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE
FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 08/08/2022 a 12/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121675;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
354079

ELEM KACIA TAVARES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

08/08/2022 à 12/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1201/2022, de 03 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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 WANDIRA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 353562, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2022, a partir de 03/08/2022 até 01/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ariostenis Guimarães Vieira
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1202/2022, de 03 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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 ELISANGELA VIANA DE MORAES ALMEIDA, matrícula nº 355820, relativas ao
período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2022, a partir de 03/08/2022 até 01/09/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ariostenis Guimarães Vieira
Diretor do Foro
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DIRETORIA FINANCEIRA
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do
Provimento nº 9, de 2019.
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar:
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e
2. O respectivo número do processo judicial.
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br
A F SANTOS - EIRELI
ACIONILIA MOREIRA GOMES DE SOUZA
ALAIDE TEIXEIRA DOS SANTOS
ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
ALBUQUERQUE
ANDERSON FERNANDES SANTOS
ANTONIA MARIA CARVALHO EVANGELISTA
ANTONIO LINO DE SOUSA
ANTONIO MAGALHAES E SILVA
ANTONIO SILVA SOUSA
ARAGUAINA ESCOLA TECNICA
PROFISSIONALIZANTE LTDA
ARIEL BATISTA TAVARES
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS
MEDICOS FORMADOS EM INSTITUICOES DE
EDUCACAO SUPERIOR ESTRANGEIRAS E DOS
PROFISSIONAIS MEDICOS INTERCAMBIS
AUTO POSTO ACAIZAL LTDA
BANCO CACIQUE S/A.
BARCELOS & BARCELOS LTDA
BRUNO FELIPE DA SILVA COSTA
CARLOS ANIBAL RODRIGUES SILVA
CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
CLAUDIONOR DE JESUS ABREU LOBATO
CLEDER CAMARGO DA SILVA
DAIANA RIBEIRO DA SILVA
DENIVAN CARVALHO EVANGELISTA
DIONE CARVALHO EVANGELISTA
E F COUTINHO
EDIVALDO CARDOSO DOS SANTOS
EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS
ELIEZER DE SA SANTOS
ESMERINDA PIEDADE DE ALMEIDA
ESTRUTURAL ESQUADRIAS DE METAL EIRELI
FERNANDA ABADE DE FARIAS
FRANCISCO RIBEIRO NOVAES
GALERIA CAFE LTDA
GEAN CARLOS SILVA MATIAS
GERALDA ALMEIDA DE CARVALHO

19.706.059/0001-28
577.569.531-34
045.171.491-10

0036972-73.2018.827.2729
0040821-24.2016.827.2729
0025197-62.2020.827.2706

R$ 195,86
R$ 230,71
R$ 134,38

857.336.601-04

00139210920188272737

R$ 139,58

014.138.951-66
027.590.031-24
533.182.501-04
018.209.401-44
268.711.733-15

0036972-73.2018.827.2729
5015189-82.2013.827.2706
0009157-54.2020.827.2722
0049580-69.2019.827.2729
5011347-25.2013.827.2729

R$ 195,86
R$ 356,48
R$ 11,74
R$ 176,20
R$ 277,00

09.321.635/0001-65

5001051-13.2013.827.2706

R$ 2.775,47

052.812.091-32

0011776-20.2021.827.2722

R$ 113,32

33.228.190/0001-58

0002995-72.2022.827.2722

R$ 119,34

04.647.523/0001-85
33.349.358/0001-83
38.132.494/0001-30
076.918.476-61
419.487.771-34
387.107.901-44
471.427.073-72
960.385.941-91
731.012.731-53
928.980.251-00
009.795.091-22
03.033.680/0001-38
002.617.831-14
010.725.278-39
798.870.072-34
199.614.482-00
15.739.698/0001-39
013.551.891-10
045.077.201-25
07.909.556/0001-44
846.580.611-04
186.531.621-00

5000110-52.2013.827.2742
0039310-54.2017.827.2729
0014859-05.2015.827.2706
5001051-13.2013.827.2706
0046968-27.2020.827.2729
0025966-40.2016.827.2729
5028342-16.2013.827.2729
0040821-24.2016.827.2729
0024838-15.2020.827.2706
5015189-82.2013.827.2706
5015189-82.2013.827.2706
5000077-96.2006.827.2713
0015417-84.2019.827.2722
5022736-41.2012.827.2729
0001398-65.2021.827.2702
0026697-07.2014.827.2729
0017677-50.2018.827.2729
0016203-73.2020.827.2729
5000602-69.2002.827.2729
0055505-46.2019.827.2729
0052199-69.2019.827.2729
0000291-23.2021.827.2722

R$ 704,99
R$ 444,20
R$ 245,46
R$ 2.775,47
R$ 2.690,95
R$ 234,22
R$ 258,47
R$ 230,71
R$ 153,38
R$ 356,48
R$ 356,48
R$ 717,20
R$ 154,61
R$ 258,49
R$ 56,32
R$ 225,74
R$ 153,03
R$ 141,66
R$ 391,44
R$ 184,03
R$ 194,62
R$ 24,32

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5241 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022

GERVASIO DA SILVA
GILZELLE MARIA DA LUZ SILVA
GLEISON SOUZA ROCHA
HERMILTON PEREIRA DE FRANCA
HOBERMAX DE SOUSA FIGUEIRA
IDALMA VESPUCIO VAZ
IRACI DE SOUZA COELHO
J B COELHO FILHO
JAILDES ASSIS DE SOUZA
JANAINA DE FATIMA OLIVEIRA
JANIO FERNANDES PEREIRA
JOAO ALBERTO MARTINS SILVA
JOAO BATISTA COELHO FILHO
JOERLANE PEREIRA DE REZENDE
JOSE ADRIANO MACEDO DE OLIVEIRA
JOSE DE RIBAMAR COELHO MAIA
JOSE DIAS PINTO
JOSE LAERTE DE ALMEIDA
JOSE PAULINO SOBRINHO
JOSE PINHEIRO DA SILVA
JUNIOR CESAR DA SILVA
LARA VIVIANE MOURA BORGES
LAURIELLY CORSINO SILVA MOURA
LEODINEIDE BARBOSA ALVES DA SILVA
LUIZ GOMES DE AGUIAR
LUIZ REINALDO LIMA
LUIZA GOMES DE OLIVEIRA
MANOEL DE SOUZA LEITE
MARCELO PEREIRA DE SOUSA
MARCIANO AMANCO DA SILVA
MARCIO GONCALVES BARCELOS
MARCOS HALLEY GOMES DA SILVA
MARIA DE JESUS DA SILVA E SOUZA
MARIA DINAURA LACERDA DE SOUSA
MARIA GORETE TAVARES DA CUNHA
MARIA NEUZA PEREIRA PAE
MARILIA GIOVANNETTI PAHIM
MARIVALDO DOMINGUES REGO
MAX ANTONIO MOREIRA DE MORAES
MAYCON VINICIUS CRUZEIRO MACEDO
MODELO COM E TRANSP DE COMBUSTIVEL
LTDA
MULTIBENS VENDAS LTDA
NEWTON MARTINS DE SOUSA JUNIOR
ODILON LUCENA DE SOUSA JUNIOR
OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE
OLIVEIRA & COELHO LTDA
OSVALDO DIAS BARBOSA
PEDRO HENRIQUE LEMOS ALEXANDRE
RAIMUNDO AMARO DO NASCIMENTO
RAIMUNDO AMARO DO NASCIMENTO
RAYSSA SOCBZAK
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194.542.012-04
768.137.031-53
02.407.190/0001-91
323.322.621-72
989.630.741-53
355.087.441-34
490.917.351-04
05.235.906/0001-09
311.662.291-49
985.203.421-91
663.599.371-15
146.666.263-87
783.497.101-87
548.443.551-04
003.523.661-25
004.587.341-01
188.638.501-78
071.269.801-91
103.516.396-91
136.498.841-00
263.990.592-91
030.030.761-67
034.019.501-00
056.089.141-55
556.219.291-87
805.593.363-49
180.265.081-49
100.821.151-68
822.087.781-20
034.545.421-97
642.289.751-00
728.573.071-87
663.147.201-68
376.057.982-53
507.917.101-49
433.777.501-34
989.658.751-53
302.178.141-15
008.333.401-74
002.219.691-95

0018644-03.2015.827.2729
0024782-16.2019.827.2706
0019080-59.2015.827.2729
0023391-88.2018.827.2729
0012954-38.2020.827.2722
0027699-70.2018.827.2729
0000345-79.2022.827.2713
5040587-59.2013.827.2729
0020722-33.2016.827.2729
5037230-71.2013.827.2729
0029307-45.2014.827.2729
0026509-73.2020.827.2706
5040587-59.2013.827.2729
0001203-56.2021.827.2710
0006248-62.2018.827.2737
0004541-89.2017.827.2706
0019435-41.2015.827.2706
0048302-33.2019.827.2729
0000320-11.2014.827.2725
5002211-73.2013.827.2706
0027713-54.2018.827.2729
0006943-45.2020.827.2737
0006997-11.2020.827.2737
00115106720208272722
00039571720208272706
0007711-39.2018.827.2737
0001737-77.2019.827.2707
5002194-32.2013.827.2740
0044482-40.2018.827.2729
0001120-86.2021.827.2727
0014859-05.2015.827.2706
5002211-73.2013.827.2706
0022953-88.2015.827.2722
0027584-84.2019.827.2706
5000258-88.2002.827.2729
0001952-53.2019.827.2707
0001433-50.2017.827.2739
0028743-62.2019.827.2706
0002293-07.2019.827.2731
0000455-27.2021.827.2709

R$ 269,32
R$ 191,57
R$ 213,55
R$ 161,49
R$ 69,63
R$ 865,87
R$ 583,36
R$ 269,85
R$ 186,06
R$ 323,96
R$ 219,62
R$ 153,91
R$ 269,85
R$ 6.677,75
R$ 165,27
R$ 127,89
R$ 202,38
R$ 405,55
R$ 4.176,00
R$ 592,48
R$ 154,34
R$ 169,64
R$ 165,40
R$ 27,32
R$ 191,03
R$ 129,67
R$ 260,95
R$ 2.457,12
R$ 140,34
R$ 343,32
R$ 245,46
R$ 592,48
R$ 185,24
R$ 153,64
R$ 377,92
R$ 559,06
R$ 20,32
R$ 174,79
R$ 470,73
R$ 468,60

04.934.057/0001-19

0025966-40.2016.827.2729

R$ 234,22

12.784.812/0001-54
243.034.103-49
960.064.631-72
520.550.431-53
38.133.211/0003-37
068.965.101-53
033.212.211-52
182.226.923-72
182.226.923-72
039.839.771-62

0040821-24.2016.827.2729
0025966-40.2016.827.2729
0003908-38.2019.827.2729
0010735-31.2020.827.2729
5000295-90.2007.827.2713
0003675-52.2020.827.2714
0009799-45.2021.827.2737
0012804-75.2021.827.2737
0012804-75.2021.827.2737
0009157-54.2020.827.2722

R$ 230,71
R$ 234,22
R$ 131,41
R$ 179,74
R$ 19,32
R$ 567,14
R$ 129,95
R$ 125,49
R$ 125,49
R$ 11,74
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REGIA MARCIA DA SILVA LUZ ROCHA
RENATO BARTZ TIETZ
RICARDO VIEIRA BORGES
RODRIGO BORGES FARIA
RONALDI FERNANDES DOS SANTOS
RR CONSTRUTORA E LOCACAO DE VEICULOS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
SANDRO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI
SEBASTIAO ALVES DA SILVA RODRIGUES
SEBASTIAO DA SILVA FREIRE
SILVINA RIBEIRO D AVILA
SOALGO SOCIEDADE DE ARMAZENS GERAIS
LIMITADA
SUELLEM MOURA SILVA ROCHA
TERESA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA
THAIS LAURA SOUSA MATOS
THAIS SONODA PINHEIRO
UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E
TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL)
URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS BOA VISTA LTDA
VALQUIRENI MACIEL RIBEIRO
VANESSA GOMES DA SILVA
WALDO BORGES
ZEDEQUIAS PEREIRA DA SILVA 68721234272
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611.963.041-49
592.222.120-53
800.451.703-04
862.228.301-10
814.696.241-68

5000345-97.2009.827.2729
0003213-10.2021.827.2731
0000182-90.2018.827.2729
0000324-44.2019.827.2702
0054872-35.2019.827.2729

R$ 309,85
R$ 18,32
R$ 198,32
R$ 99,84
R$ 175,16

35.148.311/0001-87

0016239-63.2015.827.2706

R$ 657,63

32.743.060/0001-90

0027242-67.2020.827.2729

R$ 16,32

840.779.211-04
028.779.601-96
228.055.911-00

5004104-06.2013.827.2737
0000910-89.2021.827.2709
0014942-15.2016.827.2729

R$ 193,66
R$ 16,32
R$ 1.039,40

02.601.318/0005-87

5000055-95.2011.827.2702

R$ 28,32

022.378.911-92
830.814.456-04
061.498.221-92
012.929.611-20

0000239-06.2021.827.2729
5001051-13.2013.827.2706
0034431-96.2020.827.2729
0013873-06.2020.827.2729

R$ 354,70
R$ 2.775,47
R$ 30,82
R$ 338,24

01.409.581/0001-82

0000838-71.2018.827.2721

R$ 1.332,18

24.818.866/0001-72

00033618220208272722

R$ 135,84

015.530.771-13
871.488.971-49
021.350.191-00
12.236.192/0001-19

0000359-70.2021.827.2722
0011122-72.2017.827.2722
0003871-11.2019.827.2729
0035193-25.2014.827.2729

R$ 120,53
R$ 996,11
R$ 221,78
R$ 205,03
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Desª. ÂNGELA HAONAT
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

3ª TURMA JULGADORA

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

4ª TURMA JULGADORA

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

5ª TURMA JULGADORA

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

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
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

