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SEÇÃO JUDICIAL
1ª TURMA RECURSAL
Atos administrativos

ATO Nº 04/2022, de 21 de setembro de 2022 – Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 10, II do
Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins, INFORMA a alteração da data da sessão presencial prevista para o dia
10/10/2022, no ATO Nº 04/2021 de 26 de novembro de 20121, publicado no DJ nº 5089, para o dia 26/09/2022, uma vez que
estão pendentes de julgamento os embargos opostos no processo de escolha da nova composição das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins para o biênio 2022/2024.
Desta forma, a sessão de julgamento da 1ª Turma recursal de agosto de 2022 ocorrerá a partir das 14 hrs do dia
26/09/2022 da forma presencial na sala de Sessão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública do Estado do Tocantins localizada no Edifício do Fórum Marques São João da Palma.
NELSON COELHO FILHO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA 1ª TURMA RECURSAL

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

USUCAPIÃO Nº 0010089-56.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: VALDIR QUEIROZ DOS SANTOS
RÉU: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
EDITAL Nº 6408489
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA
OBJETO: CITAÇÃO
CHAVE: 186794520521
VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado,
sendo o presente para CITAR TECEIROS, eventuais interessados, de todos os termos da ação, que tem por objeto a Chácara
Oliveira, Parcela 22, Parte do Lote 08, Loteamento Rios Lontra e Andorinhas, 3ª Etapa, Assentamento Três Riachos, Zona Rural,
Araguaína - TO, para responderem a ação dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos
articulados na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do
artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local.
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => eProc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905,
telefone (63) 3501-1500.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16/09/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA
SILVA, Servidora do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado.
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, 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 6408489v3 e do código CRC b4f414ac.

2ª vara da família e sucessões
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
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conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº
00184708720208272706, ajuizada por ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, em face de SUELY DA SILVA,
acometica/diagnosticada com Retardo Mental Grave - CID - F72.1 . Pela Juíza, no evento 59 , 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 SUELY DA SILVA, declarando-a incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial,
nomeando-lhe como curadora sua genitora ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. Advirto a Curadora de que não poderá,
por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes à interditanda, sem autorização judicial,
devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dela. 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
Teresa 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 24/08/2022. 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 Nº 6418251, de Intimação com 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 003069309.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de N. F. S. - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.091.213/0001-55, na pessoa de seu representante legal, 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 do Despacho, proferido no evento n.º 82 - DECDESPA1 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido
da exequente (evento 80) para determinar a inclusão da pessoa jurídica no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Intimese. Araguaina-TO, 04 de agosto de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de
setembro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza
de Direito

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 6250749, 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): RAIANE SILVA DE OLIVEIRA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 700.417.751-39 e ELETRO
SERVICE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
33.782.047/0001-03, por estarem atualmente em lugares incertos e não sabido, conforme Certidões acostadas nos eventos 10 e
11, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030423-48.2020.8.27.2706, que lhe
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 166.333,52
(cento e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° C-2011/2020,
datada de 14/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DECDESPA1, a seguir
transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 07/01/2021. Milene
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros,
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6404485
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): CIDÉIA APARECIDA ALVARES DE SOUZA - CPF n°: 484.554.316-87, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010435-
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41.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 20.076,21 (vinte mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), representada pelas CDAs n° 20190035212
20190035213 20190035214 20190035215 20190035216 20190035217 20190035218 20190035219 20190035220 20190035221
20190035222 20190035223, datada de 18/11/2019, 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: "... 1. Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO POR
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos;" 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 16
dias do mês de setembro de 2022. Eu, JUCELIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

Autos: 0020174-04.2021.8.27.2706
Ação: PROCECIMENTO COMUM CÍVEL
Autor: ELISÂNGELA GONÇALVES DIAS
Adv.: CLEITON MARTINS DA SILVA – DEFENSORIA PÚBLICA.
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS
SENTENÇA: Ante o exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil. Revogo os efeitos da liminar proferida no evento 09. Custas finais pela autora, suspensa a exigibilidade por
ser beneficiária da gratuidade da justiça. Condeno ainda ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I ao IV do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da
gratuidade da justiça. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Araguaína, 23 de setembro de 2022.
Autos: 0012527-21.2022.8.27.2706
Ação: PROCECIMENTO COMUM CÍVEL
Autor: GABRIELA SANTOS RIBEIRO
Adv.: SANDRO FERREIRA PINTO – DEFENSORIA PÚBLICA.
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 196, 197 e 198, incisos I e II, todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, acostada no Evento 4, por
este ato convertida em definitiva. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal do requerido. Sem
condenação em honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 421 do STJ. Considerando as circunstâncias do caso
concreto, notadamente que é possível presumir que a condenação/proveito econômico não ultrapassa a quantia de 500
(quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao reexame necessário. Providências do
cartório: Publique-se. Registre-se. Intime-se. Interposto recurso de apelação: i) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; ii) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; iii) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3§), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína, 23 de setembro de 2022.
Autos: 0016137-94.2022.8.27.2706
Ação: CIVIL PÚBLICA
Autor: IRACEMA LEITE ARAUJO
Adv.: VALÉRIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO.
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 196, 197 e 198, incisos I e II, todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, acostada no evento 4, por este
ato convertida em definitiva. Resolvo o mérito da lide com fulcro artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas,
ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, por ser a causa patrocinada por membro do Ministério Público Estadual.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente que é possível presumir que a condenação/proveito econômico
não ultrapassa a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao reexame
necessário. Providências do cartório: Interposto recurso de apelação, o cartório deverá tomar as seguintes
providências: i) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; ii) apresentado recurso adesivo, intimese a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei. Após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3§), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína/TO, 19 de setembro de 2022.
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Autos: 0016220-13.2022.8.27.2706
Ação: CIVIL PÚBLICA
Autor: FRANCISCA ERINALVA SOUSA FERREIRA
Adv.: VALÉRIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO.
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS
SENTENÇA Ante o exposto, com fulcro nos artigos 196, 197 e 198, incisos I e II, todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, acostada no evento 2, por este
ato convertida em definitiva. Resolvo o mérito da lide com fulcro artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas,
ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, por ser a causa patrocinada por membro do Ministério Público Estadual.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente que é possível presumir que a condenação/proveito econômico
não ultrapassa a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao reexame
necessário. Providências do cartório: Interposto recurso de apelação, o cartório deverá tomar as seguintes
providências: i) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; ii) apresentado recurso adesivo, intimese a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei. Após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3§), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína/TO, 23 de setembro de 2022.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000116-56.2002.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: JOÃO BATISTA BESSA
RÉU: J B BESSA ME
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. Cientifico
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes; Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
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. Cumprase.
EXECUÇÃO FISCALº 5000010-60.2003.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: J B BESSA ME
RÉU: JOÃO BATISTA BESSA
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. Cientifico
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes; Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
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. Cumprase.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029935-93.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NELMA MARIA DEUBER
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. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores penhorados no evento 36, devendo
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o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; Proceda com o recolhimento da
carta precatória de intimação expedida nos autos; 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; 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023596-21.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: DELMA PEREIRA LEITE BRAGA
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. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 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; 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. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023318-20.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CERAMICA NOVA OLINDA LTDA
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, uma vez que, embora o executado tenha sido citado nos autos, a quitação do débito ocorreu em
momento anterior. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008827-08.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ADAO GOMES DOS SANTOS
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. Cientifico o
exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: EXPEÇA-SE ALVARÁ para transferência do valor penhorado (evento 51), mais os acréscimos legais
correspondentes, em favor do exequente, na forma requerida no evento 57, CERT1, pág. 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; 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.M Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004881-28.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CICERO BARBOSA
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em
face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao
pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente
sentença.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004371-15.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: STEFANIE DIONIZIO NETO MESQUITA
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 executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 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; 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.M Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002416-46.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ELCIVAN BENTO DA NOBREGA
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. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores penhorados no evento 54, devendo
o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 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; 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.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 2288/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 23 de setembro de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
23/9/2022 à 30/9/2022.
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
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III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designada a Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível da Comarca
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 23/9/2022 às 11h59 do dia 30/9/2022.
§ 1º. Fica designado o servidor Alex Marinho Neto, Técnico Judiciário, lotado(a) na Vara de Recuperação Judicial de
Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo
plantão, por meio do telefone (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designada a Oficiala de Justiça Avaliadora Tatiana Correia Antunes, telefone (63)99289-3500, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins.
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, com
suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63)99971-7727, e, e-mail
gerenciajudicial@saude.to.gov.br.
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
FABIANO RIBEIRO
Juiz de Direito - Diretor do Foro
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado
(a) J. R. C., brasileiro, nascido aos 23/03/1962, portador do CPF nº. 663.372.241-91, título de eleitor nº 39123092704, filho
de Maria Rodrigues Cristovão, telefones: (63) 99242-9717 e (63)99233-3696 e (63) 99255-9461 e (63) 99106-1335,
atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 217-A do Código Penal,
nos autos de
ação penal nº 0011714-62.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado
o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor
constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não
comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os
autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) C. F. L.,
brasileiro, solteiro, braçal, nascido aos 29/03/2979, filho de Manoel Ferreira Lima e Maria Ferreira Lima, portador do CPF nº.
884.901.221-72 e RG nº. 326.598 SSP-TO, residente na Chácara Duas Irmãs, PA Dalila, Zona Rural, em Santa Fé do AraguaiaTO, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigos 217-A e 129, §9º, ambos do Código
Penal, nos autos de ação penal nº 0014591-38.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou
o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer
defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 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, certifiquese 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.

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Editais

EDITAL DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 00001200520218272710
PROCEDIMENTO JUDICIAL: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ACUSADO: JOSIMAR DA SILVA LIMA
VÍTIMA: Antônio da Conceição Sousa
TIPIFICAÇÃO: ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 8.072/90
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
foi redesignado nos autos epigrafados, o dia 25 DE OUTUBRO DE 2022, às 09h00min, nas dependências do Salão do
Tribunal do Júri Popular desta Comarca, sito, à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis, para
início da 7ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será
submetido a julgamento o acusado JOSIMAR DA SILVA LIMA, vulgo “Mazinho Pé de Bolo”, brasileiro, agricultor, união estável,
nascido aos 01/05/1996, natural de São Miguel do Tocantins/TO, filho de Maria Francisca da Silva e José Ferreira Lima, CPF nº
026.080.841-50, residente na Rua 07 de Setembro, nº 394, Centro, Carrasco Bonito/TO, ORA RECOLHIDO NA CADEIA
PÚBLICA LOCAL, pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, com
as implicações da Lei n.º 8.072/90. Funcionará na acusação o Doutor PAULO SÉRGIO FERREIRA DE ALMEIDA, Digníssimo
Promotor de Justiça titular desta Comarca de Augustinópolis-TO. Funcionará na defesa do acusado o Doutor ALEXANDRE
MOREIRA MAIA, DD. Defensor Público desta Comarca de Augustinópolis-TO. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou o Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do
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Estado do Tocantins, no átrio do Fórum local e em outros prédios públicos desta cidade para que surta seus jurídicos e legais
efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, 23 de setembro de 2022. Elaborado
por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00021902920208272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s) GILBERTO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, operador de máquina industrial, nascido aos
02/09/1984, filho de Francisco Barbosa da Silva e Maria da Conceição Filha, inscrito no CPF nº 028.864.651-78, residente na
Avenida Principal, s/n°, Adega do Renor, em frente ao açougue do Josafá, bairro Centro, Sampaio – TO, encontrandose atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme conteúdo dos eventos. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se
denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do . Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por
estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado
mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares
e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar
testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la,
concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo
Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico
Judiciário, Mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00034942920218272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusada(s) KATIA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida aos 12/09/1994, natural de Itaituba/PA, filha de
Maria do Socorro Pereira da Silva, residente na Rua Otávio de Sousa Almeida, s/nº, Vila São José,
Araguatins/TO, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça
lançada nos eventos 61/67. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do
. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro
apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no
prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir
defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP),
estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico:
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

DIANÓPOLIS
Diretoria do foro

Portaria Nº 2216/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 16 de setembro de 2022
Estabelece o meio de comunicação oficial da Comarca de Dianópolis e dá outras providências.
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Dianópolis, Rodrigo da Silva Perez Araújo, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de unificação e concentração dos meios de comunicação internos entre os servidores da
Comarca;
CONSIDERANDO que o Google Workspace foi adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins como meio oficial de
comunicação corporativa;
CONSIDERANDO o contrato para a oferta de serviço de solução integrada de colaboração e comunicação
corporativa Google firmado pelo TJTO e a migração do webmail interno para a plataforma Google;
CONSIDERANDO a necessidade de incorporação das soluções informativas na rotina de trabalho de servidores e magistrados
do Judiciário do Tocantins, como forma de promover eficiência operacional;
CONSIDERANDO o teor das Resoluções 370/2021 e 396/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tratam da Estratégia
Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
RESOLVE:
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Art. 1º. Estabelecer o Google Workspace como canal oficial de comunicação interna no âmbito da Comarca de Dianópolis.
§ 1º O Google Spaces é o instrumento de gerenciamento e coordenação de equipes.
§ 2º Durante o expediente forense todos devem estar conectados em suas respectivas contas institucionais no Google
Workspace.
Art. 2º. Considera-se efetivada a comunicação, para todos os efeitos, mediante o envio de mensagem ou de documento no
respectivo canal, dispensada mensagem de confirmação de recebimento pelo usuário.
Art. 3º. O armazenamento e o compartilhamento de documentos, informações ou mensagens devem ser realizados mediante a
plataforma Google Workspace.
Art. 4º. As reuniões poderão ser realizadas em meio virtual via Google Meet mediante disponibilização prévia do link de acesso, e
serão equiparadas às presenciais para todos os fins devidos.
§ 1º Durante as reuniões, salvo impossibilidade técnica devidamente justificada, as câmeras deverão estar ligadas de modo a
permitir a identificação dos participantes.
§ 2º É vedada a gravação áudio e vídeo e registro por usuários não autorizados, bem como a reprodução de registros por
qualquer meio.
Art. 5º. Em caso de eventual falha técnica ou inoperabilidade do Google Workspaces, fica autorizada a comunicação
pelo emprego de ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, correio eletrônico (e-mail), mensagem de
texto, telefone e outros que se valham dos sistemas de comunicação telefônica, informática ou telemática.
§ 1º Nesse caso, apesar de seu uso extraordinário, serão aplicadas as regras concernentes ao canal de comunicação oficial.
§ 2º Normalizadas as condições técnicas do sistema oficial, todas as comunicações deverão prosseguir nele.
Art. 6º. É vedado o uso do Google Workspace e seus aplicativos para fins de armazenamento, recebimento, envio ou
disponibilização de arquivos e assuntos de interesse pessoal, estes entendidos como tudo aquilo que não é inerente à natureza
das tarefas desempenhadas.
Art. 7º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Dianópolis — TO, 23 de setembro de 2022.
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO
Juiz Diretor do Foro

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

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0002786-86.2020.8.27.2718/TO
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais uma ação de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha)
Criminal n. 0002786-86.2020.8.27.2718, que tem como réu MARLON BORGES FERREIRA, CPF n. 005.780.311-08, brasileiro,
solteiro, pedreiro, nascido aos 11/10/1985, natural de Barão de Grajaú-MA, filho de Maria de Oliveira Ferreira e Vidal Borges
Ferreira, residia na Av. do Comércio, s/nº, próximo da VK Eventos, Araguaína/TO, o qual atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, querendo, contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar
as provas que pretenda produzir (art. 306 do Código de Processo Civil), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos
relatados pela ofendida (art. 319, VI , e 348, do Código de Processo Civil), bem como sua INTIMAÇÃO para cumprir
imediatamente a decisão do evento 04, que concedeu medidas protetivas em favor da vitima: 1- Afastamento do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida; 2- Manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da ofendida, de seus familiares,
nos termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei 11.340/2006; 3- Não manter contanto, por nenhum meio de comunicação com
a ofendida, seus familiares e testemunhas, nos termos da alínea “b”, inciso II do art. 22 da Lei n. 11.340/06; 4- Não frequentar os
lugares onde a ofendida trabalha, endereço residencial, creche ou local de estudo dos filhos. ADVERTÊNCIA: o descumprimento
da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva e imposição de multa, caso não esteja legalmente preso, sem
prejuízo de outras medidas legais, com a nova redação da Lei 12.403/2011 (artigo 312, Parágrafo Único, do Código de Processo
Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha). Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas
automaticamente abaixo (Data e Hora: 22.09.2022, às 13:22:34). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as)
Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000091-91.2022.8.27.2718/TO
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 0000091-91.2022.8.27.2718, que o
Ministério Público desta Comarca move contra o acusado MAURIVAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos
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15.01.1978, filho de Doralice Vieira França e Antônio Franca Ribeiro, CPF n. 805.072.201-53, RG n. 4763790 DGPC-GO,
residia na Avenida Nerópolis, Quadra 06, Lote 16, Vila Clemente, Goiânia-GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, por
este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum
da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado
pela pratica do crime tipificado nos artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. O prazo
para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido de
que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso prescricional.
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora:
22/9/2022, às 13:22:32). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE
LIMA - Juiz de Direito.

GUARAÍ
1ª vara criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) 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 quantos este virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que, por meio do presente
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com prazo de 30 (trintas) dias, ficam cientes de que o bem abaixo descrito será alienado em LEILÃO
bem como que, poderão adotar eventuais medidas no prazo de até 10 (dez) dias.
DESCRIÇÃO DO BEM: Espécie/tipo: CARGA/REBOQUE; marca/modelo: REB/KRONE; cor: VERMELHA; ano/modelo:
1991/1991; placa de identifição: BTO04553/MG.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 30/08/2022. Eu, Deliane Batista Lopes, digitei e
subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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, uma medida protetiva de urgência que tem como Autora, LUMA CARVALHO
SILVA, brasileira, nascida aos 25/03/1993, natural de Santana do Araguaia/PA, portadora do CPF sob o nº 095.773.179-52,
estando atualmente em lugar incerto e não sabido, e, como esta se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme consta
na certidão do senhor oficial acostada nos respectivos autos da medida protetiva de urgência, fica INTIMADA PELO PRESENTE,
dos termos da r. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, aos 22/08/2022. Eu, Deliane Batista Lopes, estagiária, digitei, e conferido por Ramilly Reis dos
Santos de Oliveira, diretora de secretaria, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000034589.2021.8.27.2721, ajuizada por HAYANNE ALVES DE ARAÚJO SILVA, em desfavor de MARIA DE FATIMA DA CRUZ
ARAUJO, brasileira, solteira, aposentada, portadora do CPF nº 189.308.241.53, domiciliada e residente na Rua Três, nº 1042,
Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de Hipertensão com sequela de
acidente vascular cerebral (CID: I69.4), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo
lhe nomeada CURADORA a sua filha a SRA. HAYANNE ALVES DE ARAÚJO SILVA, legalmente compromissada perante este
Juízo, nos termos da r. sentença – evento 118, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas
considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, confirmo a liminar deferida para, decretar a
interdição de MARIA DE FATIMA DA CRUZ ARAUJO, com declaração de que é absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº
13.146/2015, por ser portador de Retardo mental grave, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curadora
da interditanda, a senhora HAYANNE ALVES DE ARAÚJO SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG 835.437-2ª Via-
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SSP/TO e CPF 036.686.341-06, residente e domiciliada na Antônio Miranda Filho, nº 733, Setor Aeroporto 2ª etapa, Guaraí,
Estado do Tocantins, CEP 77700-000, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de
quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida ao curador que os valores porventura
percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bemestar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do
Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e
criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a
vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente
interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C.” Sentença proferida aos
11/05/2022. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos seis dias do mês
de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (06/09/2022). Eu, Rebeca Almeida da Silva, Estagiária, digitei o presente. Eu,
Cleudiane Paiva Muniz Técnica Juduciária, conferi.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
JUIZ DE DIREITO

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi-TO, na forma da Lei
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites
legais a Ação Penal nº 0011131-58.2022.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o
acusado ROSINEIDE BORGES NOGUEIRA, brasileira, solteira, nascida em 21 de março de 1980, natural de Santa Tereza de
Goiás-GO, filha de Maria aparecida Borges e Humberto Mendes Nogueira, inscrita no CPF sob o nº 875.457.641-53., atualmente
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Artigo 33, caput da Lei 11.343/06. E, como não foi
encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado,
na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 19/09/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi-TO, na forma da Lei
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites
legais a Ação Penal nº 0007593-69.2022.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o
acusado ELTON FERREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, jardineiro, nascido aos 26 de dezembro de 1980, natural de Loreto-MA,
filho de Teresinha Maria de Jesus Ferreira Silva, CPF n. 021.988.741-13, atualmente em lugar incerto e não sabido, como
incurso nas sanções do crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediuse o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado
do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 116, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e ABSOLVO os acusados MAXSUEL SANTOS ALVES,
ELTON FERREIRA SILVA e ADONIS MOREIRA SILVA, já qualificados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Revogo a prisão domiciliar do réu MAXSUEL
SANTOS ALVES. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Retiro as medidas cautelares diversas da prisão arbitradas
em desfavor dos acusados ELTON FERREIRA SILVA e ADONIS MOREIRA SILVA. Determino a devolução do valor
apreendido com os réus. Determino ainda a restituição do veículo VW Voyage 1.6 Confort, 2012/2013, cor branca, placa
OGN-6H82, chassi 9BWDB45U3DT001751, à proprietária, caso ainda não tenha sido feito. Determino também a
devolução/restituição dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos acusados. Por fim, com relação à substância
entorpecente apreendida com o sentenciado, inexistindo nos autos controvérsia sobre a sua natureza e quantidade, bem ainda,
em face da regularidade do Laudo Laboratorial de Substância Tóxica Entorpecente, determino a sua total destruição por
incineração, caso tal medida ainda não tenha sido realizada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Ao final, dê baixa
nos autos. Sem custas. Gurupi-TO, data certificada no sistema.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, aos 02/09/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente.
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2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
FINALIDADE:
CITAÇÃO do Réu JHONATAN AIRES ROCHA, brasileiro, solteiro,nascido aos 05.11.1995, natural de Gurupi-TO, filho de Antônio
Vicente da Rocha e de Rejane Ayres da Silva, inscrito no CPF sob o Nº043.781.021-61, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
IMPUTAÇÃO:
Art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) e § 2º A, I, por duas vezes,do Código Penal Brasileiro.
Gurupi/TO, aos 23/09/2022. Eu, Raimunda Valnisa P. dos Santos, TécnicaJudiciária, lavrei o presente e o inseri.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 2261/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 21 de setembro de 2022
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL
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 compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do art. 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996.
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria
Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2022, publicada no Diário da Justiça n° 5257, em 25 de
gosto de 2022, págs. 30 a 32.
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar parcialmente o art. 11 e alterar todo o §1º da Portaria Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de
agosto de 2022, para fins de registrar que a Oficial de Justiça Avaliador JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, matrícula n°
218061, responderá pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período compreendido das
18h do dia 23 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 30 de setembro de 2022, em substituição ao Oficial de
Justiça ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n° 216165.
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, poderá ser localizado por meio do telefone (63)
9 8421-9052.
Art. 2º. Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum, bem como, são responsáveis pelo cadastro no
sistema eGESP, das horas do servidor, magistrado e assessor Plantonistas, vinculados a sua Comarca, imediatamente ao
término do Plantão Regional.
Art. 3º. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Alvorada, Araguaçu,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para
ser publicada no Diário da Justiça.
Art. 4º. 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 2274/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2022
PLANTÃO REGIONAL
Estabelece o plantão judicial de 1º Grau aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido
das 18h do dia 30 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 28 de outubro 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 as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins,
que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 12, de
21 de agosto de 2012;
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CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, a que altera o §4º acrescido no artigo 12
da Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, a que disciplina o
Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - SEI n° 19.0.000010987-0;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforme SEI n° 20.0.000019641-0;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996.
RESOLVE:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) destina-se ao recebimento,
processamento e apreciação das seguintes medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por órgão
judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 8h às 11h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos
horários em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento,
apreciação e cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento
de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e
somente configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4º. Ficam designadas a Dra. EDILENE PERERIA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO?, matrícula n° 9072, MMª. Juíza de
Direito e a servidora HELLEN CRISTINI DA SILVA LEME, matrícula n° 287624, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotadas na
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 30 de setembro de 2022 às
11h59mim do dia 07de outubro de 2022.
§ 1º. A Escrivã plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 ?9954-5805.
Art. 5º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n° 216165,
para responder pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA,
matrícula n° 44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 30 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 07de outubro de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, poderá ser localizado por meio do telefone (63)
9 8403-0452;
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§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 92923599.
Art. 6º. Ficam designados o Dr. JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, matrícula n° 291148, MM. Juiz de Direito e a
servidora DIANE GORETTI PERINAZZO?, matrícula n° 352497, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Vara de Violência
Doméstica da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de
07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 07 de outubro de 2022 às 11h59mim do dia 14 de
outubro de 2022.
§ 1º. A Escrivã plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 99954-5805?.
Art. 7º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ROMEU OLIVEIRA REIS, matrícula n° 258339, para responder
pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e FERNANDES MARTINS RODRIGUES, matrícula n°
93250, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h
do dia 07 de outubro de 2022 às 11h59mim do dia 14 de outubro de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ROMEU OLIVEIRA REIS, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9983-8355;
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista FERNANDES MARTINS RODRIGUES, poderá ser localizado por meio do telefone (63)
9 9930-2596.
Art. 8º. Ficam designadas a Dra. MÍRIAN ALVES DOURADO, matrícula n° 206071, MMª. Juíza de Direito e a
servidora FRANCILMARA COELHO DE AGUIAR, matrícula n° 352513, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotadas no Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 14 de outubro de 2022 às
11h59mim do dia 21 de outubro de 2022.
§ 1º. A Escrivã plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 9º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, IARA BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula 352653, para responder
pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA,
matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 14 de outubro de 2022 às 11h59mim do dia 21 de outubro de 2022.
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista IARA BATISTA DE OLIVEIRA, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 84047119;
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizado por meio do
telefone (63) 9 9292-8633.
Art. 10. Ficam designados a Dra. CIBELE MARIA BELLEZIA?, matrícula n° 174936, MMª. Juíza de Direito e o servidor IGOR
RODRIGUES DA COSTA, matrícula 248245, técnico judiciário de 1ª Instância das 18h do dia 21 às 12h do dia 26 de outubro
de 2022 e a servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, matrícula n° 232061, Técnica Judiciária de 1ª Instância, das 18h do
dia 26 às 12h do dia 28 de outubro de 2022, lotados no Juizado Especial da Fazenda Pública e Precatórias da Comarca de
Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017,
pelo período compreendido das 18h do dia 21 de outubro de 2022 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 2022.
§ 1º. A Escrivã plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 11. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, matrícula n° 218061, para
responder pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, matrícula
138450, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 21 de outubro de 2022 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 2022.
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, poderá ser localizado por meio do telefone (63)
9 8421-9052;
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 81154703.
Art. 12. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante
da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a
indispensável publicidade.
Art. 13. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO, será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas,
pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 14. Os Secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, são
responsáveis pelo cadastro no sistema eGESP, das horas trabalhadas pelos servidores Plantonistas, vinculados a sua Comarca,
imediatamente ao término do Plantão Regional.
Art. 15. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 16. Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas.
Art. 17. INFORMAR o contato do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins do Plantão judicial sobre assuntos da
saúde pública e demais contatos regionais informados no SEI nº 22.0.000013561-9, pasta I - ao Servidor Plantonista:
I - Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde - SES-TO: Telefone de plantão do Jurídico: (63) 99966-4032 e-mail:
gerenciajudicial@saude.to.gov.br;

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5275 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

17

I - Regulação da SES: Telefone de plantão da Central de Leitos /Regulação: (63) 99996-4457, (63) 3218-17775 e 3218-3270, email: spas.sesau18@gmail.com.
Art. 18. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Alvorada, Araguaçu,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para
ser publicada no Diário da Justiça.
Art. 19. 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

PALMAS
2ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00134703720208272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: WEVERGHTON LOPES RODRIGUES DE CARVALHO
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) WEVERGHTON LOPES RODRIGUES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 09.11.1998,
natural de Palmas-TO, filho de Cristiane Lopes Carvalho e Wellington Rodrigues de Carvalho?, atualmente em local incerto e não
sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º
0013470-37.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: Trata-se de ação penal promovida pelo
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de WEVERGHTON LOPES RODRIGUES DE CARVALHO, brasileiro,
solteiro, nascido aos 09.11.1998, natural de Palmas-TO, filho de Cristiane Lopes Carvalho e Wellington Rodrigues de Carvalho,
pela prática da conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os
quais transcrevo, in verbis: [...] A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2020 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 9,
19 e 20). Foi apresentada resposta à acusação (evento 24). 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
28/06/2022 (evento 88). Foi decretada a revelia do réu. Houve dispensa da vítima Rafael Ricardo Ibanez Daza. Não foi requerida
nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado
fundamentando a materialidade do delito através do Auto de Prisão em Flagrante que consta no Inquérito Policial nº
00027492620208272729, bem como pelos depoimentos das testemunhas nos autos do processo (evento 92). A defesa, por sua
vez, em sede de alegações finais por memoriais escritos, requereu a absolvição por não haver prova da existência do fato e por
insuficiência probatória. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, do regime prisional menos
gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade (evento 95). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO [...]
Assim foram estabelecidos os fatos. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram
arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo
que o réu praticou o furto. No caso em apreço, a vítima estava na Quadra 403 Sul, paralelo a loja da Havan, com sua motocicleta
Honda XRE 190, placa QWC-3023, quando parou na casa de sua ex-mulher para alimentar os cachorros. Desligou a motocicleta,
mas deixou as chaves na ignição, pois estava visualizando a mesma, e de repente foi surpreendido pelo denunciado, que se
aproveitando do momento, montou na motocicleta e fugiu. Em que pese tenha o acusado saído na motocicleta, sua fuga não se
efetivou completamente, por existir um dispositivo que realiza o desligamento da moto, incapacitando-o de continuar trafegando.
Por isso, abandonou a moto em rua qualquer. As duas testemunhas, policiais militares, em audiência de instrução (evento 88),
narraram que o acusado no dia do crime, além de ter confessado, se disse arrependido do ato, bem como os conduziu até o local
onde havia abandonado a motocicleta após o seu desligamento, ocasião em que foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.
Malgrado o réu não tenha comparecido no dia da audiência e tendo a sua revelia decretada, não incorre em dúvidas a sua
autoria. Sabe-se que foi preso em situação de flagrante, onde estava sob a guarda de populares que o perseguiram na sua
tentativa de fuga e confessou a prática do crime perante os agentes da polícia militar. Ressalto, por fim, que o crime de furto
restou configurado na sua forma consumada, pois o réu conseguiu a posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo. É
cediço que a consumação ocorre com a simples inversão da posse, ou seja, no momento em que o objeto material é retirado da
disponibilidade do sujeito passivo e ingressa na livre disponibilidade do sujeito ativo, ainda que posteriormente venha a ser
recuperado, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (ou desvigiada) do bem. Em relação aos antecedentes criminais,
identifiquei que o réu é primário, conforme certidão juntada no evento 14, pois embora haja diversos processos criminais em
curso, não houve nenhuma condenação definitiva. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar
Weverghton Lopes Rodrigues de Carvalho como incurso nas penas do artigo 155, caput, 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) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve
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ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada
favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é
normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova
de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e
máxima cominadas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E
ATENUANTES: Não há. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há. Fixo a pena definitiva de 1 (um) de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento
da pena, considerando a primariedade do réu e a quantidade de pena fixada, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Não há bens apreendidos. O processo será remetido à SECRIM
para as intimações e ofícios de praxe, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRESJuiz de Direito." Palmas, aos 23/09/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

3ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00303507020218272729
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: EVALDO RODRIGUES DE FREITAS NETO
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) EVALDO RODRIGUES DE FREITAS NETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/02/2000, natural de Porto
Nacional/TO, portador do RG nº 1.292.897 2ª Via SSP/TO, inscrito no CPF nº 061.541.551-23, filho de Deila Adriany Moreno de
Freitas, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0030350-70.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. O
Ministério Público denunciou EVALDO RODRIGUES DE FREITAS NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 06/02/2000, natural de
Porto Nacional/TO, filho de Deila Adriany Moreno de Freitas, CPF nº 061.541.551-23 1, por fatos assim descritos: Consta dos
autos de inquérito policial que o denunciado, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seu ato, adquiriu e
conduziu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda CG 150, Titan, cor preta, modelo 2011/2011,
placa MWJ 4374, bem como, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) espingarda artesanal, tipo “bate bucha”, em
desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e demais docs.
anexados aos autos de IP). Infere-se dos autos que no dia 15/10/2018 policiais estavam realizando patrulhamento ostensivo, e
abordaram Evaldo e o acompanhante Marcos em uma motocicleta. Após pesquisa no sistema do Detran, apurou-se que o
veículo era objeto de roubo ocorrido no dia 13/10/2018, conforme BO nº 48972/2018. Em ato contínuo, os policiais se deslocaram
até a residência do acusado Evaldo Rodrigues, local em que encontraram uma arma de fogo artesanal, conforme Laudo Pericial
nº 7158/2018, concluindo que a arma estava apta para uso. Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia
para os procedimentos de praxe. Destarte, materialidades e autoria delitiva devidamente demonstradas, conforme Auto de Prisão
em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia EVALDO RODRIGUES DE
FREITAS NETO, já devidamente qualificado, como incurso nas penas dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código
Penal e artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado
para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de
instrução, interrogatório e julgamento, ouvindose nesta, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final
decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em
sentença valor mínimo reparatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo
aquele ser intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para
que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita objeto desta
denúncia, nos termos do art. 201, do CPP. O acusado foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida em decisão
proferida no evento 18 do Inquérito Policial nº 0037663-87.2018.8.27.2729), sem imposição de medida cautelar. A denúncia foi
oferecida em 13/08/2021 e recebida no dia 16 seguinte. O acusado não teve direito ao acordo de não persecução penal e
ao sursis processual, pois respondia a outro processo. Ele foi citado e apresentou resposta por meio de defensora
pública (evento 21). Na decisão do evento 24, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na audiência da instrução, realizada em
30/08/2022, ouviram-se as seguintes pessoas: JAKSON SERPA DA SILVA, DANILO CARVALHO SOLINO DE
FRANÇA, EURANDES HENRIQUE MOURA, MARCOS LUIZ FAZOLI e MARCOS PARLANDRINO CORADO. O acusado não foi
interrogado, pois não compareceu ao ato, apesar de interrogado. Em alegações finais orais, o órgão do Ministério Público
reiterou o pedido de condenação do acusado. A defesa pediu a absolvição do acusado diante da nulidade da abordagem policial
e do ingresso dos agentes de segurança na residência daquele, bem como apresentou pedidos alternativos. 3. DISPOSITIVO.
Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver o acusado EVALDO RODRIGUES DE FREITAS NETO quanto à
imputação que lhe foi feita neste processo, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Ficam intimados
os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o acusado e a
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vítima e para acompanhar o eventual trânsito em julgado desta sentença. Palmas/TO, 30 de agosto de 2022". RAFAEL
GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 22/09/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e
subscrevo.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de CARLINE CARVALHO DA SILVA, CPF/CNPJ: 046.569.441-14, para que no prazo de 05
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 002078932.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22
de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de VLADIMIR VILLAFANE DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 908.401.781-15, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 503531754.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22
de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ODONTO CENTER LTDA, CPF/CNPJ: 10.781.407/0001-57 e DORISLENE FRANCISCA
DE MELO, CPF/CNPJ: 877.588.301-53, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução
Fiscal nº 5035317-54.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av.
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS
SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de EVERSON FRANCISCO ALVES, CPF/CNPJ: 557.227.251-53, para que no prazo de 05
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 500097097.2010.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22
de setembro de 2022.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARINALVA PEREIRA SAMPAIO, CPF/CNPJ: 626.060.851-91, para que, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000970-97.2010.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de
Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de JOSE PAULO SANTANA DA SILVA, CPF/CNPJ: 631.190.132-34, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 500226691.2009.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ADERALDO CAVALCANTE DE SOUZA, CPF/CNPJ: 470.684.001-59, para que, caso
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000465-43.2009.8.27.2729 que lhe move
o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a CITAÇÃO de THARCIO JUSTO VIEIRA, CPF/CNPJ: 005.915.541-86, por estar em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0038329-59.2016.8.27.2729, que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20160010256, inscrita em 20/04/2016, referente ao
MULTA INFRAÇÃO DE POSTURAS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 697,76 (seiscentos e noventa e sete reais e
setenta e seis centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as
quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos
do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital,
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do
Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de
setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de VALDECIR SALVADORI, CPF/CNPJ: 415.301.011-15, para que, caso queira, no prazo de
05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 500696960.2012.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
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3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de LEUDILENE FERREIRA LUZ, CPF/CNPJ: 006.558.271-37, para que, caso queira, no
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 002585153.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a CITAÇÃO de MARIA DE LURDES COELHO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 288.859.532-04, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 001548059.2017.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 00000, inscrita em
00/00/0000, referente ao ISS; 00000, inscrita em 00/00/0000, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$
796,64 (setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que, caso
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou
que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo
retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha
Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de TERRENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 01.120.195/0001-76, para
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução
Fiscal n° 5036007-83.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de R. M. DE ALMEIDA CORDEIRO, CPF/CNPJ: 04.336.678/0001-09, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 004083508.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
22 de setembro de 2022.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de FRANCIVAL COSTA DA SILVA CARVALHO FILHO, CPF/CNPJ: 017.807.741-09, para
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução
Fiscal n° 0030044-72.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de
setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de NELSON BAPTISTA VIEIRA, CPF/CNPJ: 348.491.902-78, para que, caso queira, no
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 003995346.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ABSALON ROSA DA SILVA, CPF/CNPJ: 763.299.251-00, para que no prazo de 05
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 002984004.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de
setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ANTONIO FRANCISCO ROCHA SILVA, CPF/CNPJ: 470.358.543-04, para que, caso
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n°
0039790-66.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543,
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de JOVACI ALVES VIEIRA, CPF/CNPJ: 355.695.651-91, para que, caso queira, no prazo de
05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 002505040.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5275 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

23

3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de DIVINO COELHO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 14.634.126/0001-22, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 003947045.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de
setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ARIANE DE ALMEIDA CUNHA, CPF/CNPJ: 844.567.281-91, para que no prazo de 05
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 002448911.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ANTÔNIO SABINO NETO, CPF/CNPJ: 007.725.966-11, para que, caso queira, no prazo
de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5001653-71.2009.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de CASA DE JOIAS E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 02.283.712/0001-90, PAULO
ANTONIO RODRIGUES GOUVEIA, CPF/CNPJ: 38868458187, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha
Embargos à Execução Fiscal nº 5000779-33.2002.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16,
da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de DARIO PEREIRA FRANCA, CPF/CNPJ: 942.220.531-04, para que no prazo de 05 (cinco)
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 003910588.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
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termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
22 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de CLEMIR DE SOUZA, CPF/CNPJ: 591.014.071-04, para que no prazo de 05 (cinco)
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 002102144.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22
de setembro de 2022.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de TOBIAS JOSE CARNEIRO JUNIOR, CPF/CNPJ: 809.404.391-15, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0043166-26.2017.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20170027116, inscrita em 24/08/2017, referente ao ISS-AF - ISS ACAO FISCAL; 20170027117, inscrita em
26/10/2015, referente ao ISS-DMS - ISS DMS; 20170027124, inscrita em 26/10/2015, referente ao ISS-DMS-RF - ISS - DMS
TOMADO; 20170027129, inscrita em 24/08/2017, referente ao ISS NFSE; 20170027137, inscrita em 24/08/2017, referente ao
ISS NFSE; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 30.153,58 (trinta mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e
oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução,
observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de
revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN
PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 21 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de BIBIANA BECKMAM RODRIGUES PINTO, CPF/CNPJ: 087.990.401-15, por estar em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0041256-22.2021.8.27.2729, que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20210001422, inscrita em 29/03/2018, referente ao IPTU REV; 20210001423, inscrita em
17/08/2020, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.184,93 (três mil, cento e oitenta e quatro reais
e noventa e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que,
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO
CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de GLAUDINEIA MURAD FERREIRA, CPF/CNPJ: 806.355.711-53, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5001421-59.2009.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
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Dívida Ativa nº(s) 20090069672, inscrita em 13/01/2009, referente ao TXL-FUNC; cujo valor à época do ajuizamento era de R$
691,14 (seiscentos e noventa e um reais e quatorze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22
de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de HORACIO CESAR FONSECA SOBRINHO, CPF/CNPJ: 38.149.472/0001-83, por estar em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000845-13.2002.8.27.2729, que lhe
move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) A-1386/2002, inscrita em 21/10/2002, referente ao RICMS; cujo valor à época do ajuizamento
era de R$ 2.355,62 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo
9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar
perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de
Palmas, 22 de setembro de 2022.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0
(dez) dias.- 3ª PUBLICAÇÃO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa
a AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR sob o nº. 00013086720218272731, requerida por MARIA LUCINETE ALVES DE
SOUZA em face de DINAR MATIAS DA SILVA, que foi proferida sentença em 31/05/2022 (ev. 47) e despacho (ev. 54), dos
autos, onde foi decretada a SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR da srª. DINAR MATIAS DA SILVA, brasileira, solteira, portadora da
CIRG nº 339.813SSP/TO e CPF 019.863.601.64, residente e domiciliada a Rua Waldir Lins, nº 597, centro, nesta cidade de
Paraíso do Tocantins -TO, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no
evento 28; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I,
do Código de Processo Civil, o que faço para: a) NOMEIO a autora MARIA LUCINETE ALVES DE SOUZA como
CURADORA DEFINITIVA da Interditada MARIA DO PERPETUO SOCORRO DUARTE; 3. Fica a curadora dispensada do
dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo,
inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, §
3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de
computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade),
onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da
interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de
curatela definitiva. Condeno a interditada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora
fixo em R$ 1.212,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os
benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica
dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da
justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Documento
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito". DESPACHO ev. 54: " Em tempo, tendo em
vista que constatado erro material na sentença prolatada nestes autos (ev. 52), RETIFICO-A para constar o item 2 da parte
dispositiva da seguinte forma: 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro
no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) NOMEIO a autora MARIA LUCINETE ALVES DE SOUZA
como CURADORA DEFINITIVA da Interditada DINAR MATIAS DA SILVA; Os demais termos permanecem incólumes. Paraíso
do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza
de Direito. E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a
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publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos
20/07/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no
placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira dos Auditórios
______________. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª
Publicação
Autos: 0004404-27.2020.8.27.2731 - Ação de interdição
Requerente: Maura da Silva Machado
Advogada: Dra Isakyana Ribeiro de Brito Sousa – Defensora Pública
Requerido: Marcelo da Silva Machado
Advogada: Dra Itala Graciella Leal de Oliveira – Defensora Pública
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de
interdição ajuizada sob o nº 0004404-27.2020.8.27.2731 requerida por MAURA DA SILVA MACHADO ABREUem face de
MARCELO DA SILVA MACHADO, onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir
transcrita: SENTENÇA: 1. Relatório. MAURA DA SILVA MACHADO ABREU ajuizou a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em
face de MARCELO DA SILVA MACHADO. Pede a autora seja o requerido submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao
cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é irmã do interditando; b) o interditando convivia com sua genitora
até a época de seu passamento, ocorrido em 18/01/2018; c) posteriormente passou a residir com uma das irmãs que reúne
melhores condições em assisti-lo e cuidar, uma vez não possuir condições de exercer os atos da vida civil, pois como se
constata de laudo médico anexo, é portador de Patologia Mental, CID 10- F71,ou seja, é portador de retardo mental moderado,
comprometendo significativamente seu comportamento, requerendo constante vigilância, tem dependência de terceiros para
exercícios de atividades rotineiras, inclusive junto ao INSS, já que recebe benefício previdenciário. Sem condições de se cuidar
sozinho. Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (DOC PESS3, DOC PESS4 e DOC PESS6), laudo
médico (DECL7) e certidão de óbito da genitora (CERTOBT8). Curatela provisória indeferida (ev.7). Foi solicitado o estudo do
caso pela Equipe Multidisciplinar, os quais constam dos eventos 24 e 25. O requerido foi citado (ev. 52) e quedou-se inerte
(ev.54), razão pela qual foi-lhe nomeada uma curadora especial, a qual ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do
pedido (ev. 57). Foi realizada perícia médica (ev.77). O autor pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 98).
Instado, o Ministério Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev.97). É o relatório. Decido. 2.
Fundamentação. Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil),
o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as
condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do
mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à interdição parcial, bem
assim se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora. Como cediço, desde o advento
da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil
absoluta, estando restrita, aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput,
e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares
(casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade
plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos
interesses do curatelado”. No caso em tela, o requerido MARCELO DA SILVA MACHADO deve realmente ser interditado, pois a
PERÍCIA MÉDICA concluiu, segundo os quesitos formulados, que o requerido é portador de retardo mental de grau moderado a
grave e transtornos mentais consequentes a doença ou disfunção cerebral (CID 10: F71/72 e F06.9), o que o torna totalmente
incapaz para os atos da vida civil, sendo a anomalia incurável (ev.77). Diante, pois, das observações do psiquiatra,
especialmente o fato de o requerido ser totalmente dependente de terceiros, afigura-se necessário submetê-lo à curatela, para
tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de
ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser comprometida com o bem estar do irmão, segundo o estudo
apresentado pela Equipe Multidisciplinar (evs. 24 e 25). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil
(aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto
lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao requerido os cuidados necessários
ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque
não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743,
1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação
de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização
excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários
mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do
artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao
cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. ACOLHO o pedido inicial,
assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço
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para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido MARCELO DA SILVA MACHADO para exercer pessoalmente os
atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora MAURA DA
SILVA MACHADO ABREU como sua CURADORA DEFINITIVA. 2. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas
e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido
do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC,
e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no
sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá
por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do
curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$
1.100,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da
gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Expeça-se o
necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e
comarca aos 23/09/2022; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e
dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00060317720228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados LOURIVAL SANTA DA CRUZ
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal nº 00060317720228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) LOURIVAL SANTANA DA CRUZ, brasileiro, casado,
pedreiro, nascido aos 21/02/1973, na cidade de Barreiras/BA, filho de João Celestino da Cruz e Elenista Santana da Cruz,
RG 1024112 SSP/TO, CPF 635.149.151-72, residente na Rua L13, Qd. 04, L.t. 11, n. 133, Setor Alto da Colina, Porto
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00060317720228272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigos 217-A, c/c 226, II, do CPB, em crime continuado e sob os rigores da Lei
8.072/90 e aplicando-se as disposições dos artigos 5º, 7º, III, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado
para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em)
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em)
sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia.
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, ao 23 de Setembro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes
Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00033616620228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados SALTIEL GOMES BATISTA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal nº 00033616620228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)SALATIEL GOMES BATISTA, brasileiro, união estável,
trabalhador rural, nascido aos 28/08/1982, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Julho Batista dos Santos e Delzina
José Gomes, RG 645.198 SSP/TO, CPF 007.056.691-73, residente na Av. Zulmira Rios, s/n, Setor Novo Horizonte,
Brejinho de Nazaré/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito,
consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00033616620228272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
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denunciado(s) como incurso(s) no artigo 147 do Código Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições dos artigos 5º,
7º, II, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será
nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente,
a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores
termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente
Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 23 de Setembro de 2022. Eu
Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
3ª Vara Cível
CUMMPRIMENTO DE SENTENÇA nº : 5006600-37.2010.8.27.2729
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
A Dra. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juíza auxiliar das varas cíveis da comarca de Palmas Tocantins, 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 3ª Vara Cível de Palmas,
tramita o processo de nº. 5006600-37.2010.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por CPN CONSTRUTORA
PORTO NACIONAL EIRELI, em desfavor de CONSTRUTORA PESO FORTE LTDA, e que por este meio, procede a
INTIMAÇÃO da parte Executada CONSTRUTORA PESO FORTE LTDA, CNPJ: 38.127.304/0001-97, atualmente em endereço
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar
o valor descrito na petição inicial - R$ 83.445,55 (oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no
Despacho do evento 76. Palmas/TO, 18 de agosto de 2022.
GURUPI
1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0015697-94.2015.8.27.2722/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: JOSIANNE BORGES DOS SANTOS
RÉU: J. BORGES DOS SANTOS
EDITAL Nº 6296114
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
INTIMANDO: J. BORGES DOS SANTOS e JOSIANNE BORGES DOS SANTOS
OBJETIVO: Intimação das requeridas J. BORGES DOS SANTOS e JOSIANNE BORGES DOS SANTOS do inteiro teor da
decisão constante nos autos nº 00156979420158272722, evento n.º 197, Execução de Título Extrajudicial, que lhe move BANCO
BRADESCO S.A., para que tomem conhecimento do bloqueio efetuados via SISBAJUD, nos importes de R$ 264,18; R$ 12,42;
R$ 294,89; R$ 791,07 e R$ 156,65, realizados em suas contas bancárias do Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e
NU PAGAMENTOS S.A., na data de 12 de julho de 2022, bem como caso queira, exerça o direito ao recurso na forma da lei.
Gurupi-TO, 31/08/2022. Eu, RAFAEL VARGAS DO PRADO, Servidor de Secretaria, o digitei e assino.
ADRIANO MORELLI. Juiz de Direito.
PALMAS
4ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0009032-75.2014.8.27.2729/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: ROBERTO WILKER DA SILVA ANDRADE
RÉU: ANDRADE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
EDITAL Nº 6166013
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Dra. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juíza auxiliar das varas cíveis da comarca de Palmas Tocantins, 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 0009032-75.2014.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por Banco Bradesco S.A.,
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em desfavor de Roberto Wilker da Silva Andrade e Andrade Comercio de Moveis E Eletrodomésticos EIRELI, e que por este
meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada, na pessoal de seu representante legal o Sr.Roberto Wilker da Silva Andrade CPF 044.104.665-77, atualmente em endereço incerto e não sabido, de que foi efetivada a penhora via sistema Sisbajud, no
valor de R$ 1.382,80 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), 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 111.
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 907530279014 para acesso integral. Eu, Raimunda Pinto de Sousa,
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, 18 de agosto de 2022.
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
6166013v4 e do código CRC 1b773305.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 18/8/2022, às 11:15:27
PALMAS
1ª Vara Cível
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000459-36.2009.8.27.2729/TO
AUTOR: MAURÍCIO ENEY SANTOS
RÉU: ANTONIO ROMAO FERREIRA
RÉU: ANTONIO ROMÃO FERREIRA
EDITAL Nº 6161284
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Dra. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juíza auxiliar das Varas das Cíveis da comarca de Palmas, no uso de suas
atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas,
tramita o processo de 5000459-36.2009.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por MAURÍCIO ENEY SANTOS,
em desfavor de ANTONIO ROMÃO FERREIRA - CPF: 007.699.788-00, e que por este meio, procede a
INTIMAÇÃO da parte Executada, atualmente em endereço incerto e não sabido, de que foi efetivada a penhora via sistema
Sisbajud, no valor de R$ 166,15, (cento e sessenta e seis reais e quinze centavos) 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 100.
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 244010581713 para acesso integral.
Eu, Raimunda Pinto de Sousa, 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, 18 de agosto de 2022.
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
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do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
6161284v3 e do código CRC b7008b6b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 18/8/2022, às 11:15:36

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 221, de 22 de setembro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do art. 12, caput, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO a ocorrência do rompimento do cabo da Rede de Fibra Ótica e a necessidade de se adotar providências
tendentes a evitar a ocorrência de prejuízos processuais ao jurisdicionado;
CONSIDERANDO o contido no §3º, do art. 10, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000015450-8,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam suspensos os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no dia 22 de setembro de
2022, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente aqueles que, porventura, iniciarem ou encerrarem-se nessa data.
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de setembro de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
22.0.000027091-5
INTERESSADO DEESMAT
ASSUNTO
Curso de Capacitação
Decisão Nº 5628, de 23 de setembro de 2022
Trata-se da contratação de empresa para realização do curso "Aspectos gramaticais relacionados à elaboração de sentenças",
para magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (4586500) e, comprovada a
disponibilidade orçamentária (4552688), no exercício das atribuições legais, e revendo a Decisão acostada ao evento nº
4553833, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso
II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (4586595), com vistas à contratação direta da empresa ESCRITA JURIDICA
LTDA para realização da capacitação em referência, pelo valor total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), conforme
Proposta sob o evento 4535656.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relativas à formalização do instrumento contratual; e
3. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000027058-3
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 5546, de 22 de setembro de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa
UNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI para ministrar o Curso Projeto de Pesquisa, para servidores (as) do Poder
Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade presencial, no período de 4 a 14 de
outubro de 2022.
Considerando o despacho DAFESMAT (evento nº 4536219), os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4581270)
e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4573796, no exercício das atribuições legais, RATIFICO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5275 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

31

VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento ???4581275), visando à contratação da empresa UNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO
EIRELI para realização do curso em referência, pelo valor total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), conforme
proposta sob o evento 4536162.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4576296); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1469/2022, de 22 de setembro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Ciro Rosa de Oliveira, matrícula nº 177045, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 2284, de 23 de setembro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 22/2022 - DMF, bem como o contido no processo SEI nº
22.0.000007718-0,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para atuar como ponto focal no desenvolvimento das ações de saneamento do BNMP 2.0 e do
SEEU, conforme as orientações a serem fornecidas pelo DMF/CNJ.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
I - Jordan Jardim, Juiz coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário;
II - Cláudia Rodrigues Chaves; e
III - Alini Fabiani Rodrigues Brito.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Editais

Edital Nº 515 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 22.0.000001026-3
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA no prazo de 5 (cinco) dias úteis
INTERESSADA: PRISCILLA MARIA REGO DOS SANTOS
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa
dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 22.0.000001026-3, e que, como não foi
possível intimar pessoalmente a interessada, desde já notificada através deste edital, a senhora PRISCILLA MARIA REGO
DOS SANTOS, brasileira, psicóloga, portadora do RG nº 031004552006-7 - SSP/MA, inscrita no CPF/MF sob o nº 034.887.00356, residente e domiciliada à Rua 7 de Setembro, Centro, Novo Acordo/TO, credenciada pelo Tribunal de Justiça para atuar
no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Porto Nacional-TO, Comarca de Novo Acordo e
Cidade de Novo Acordo, conforme TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2018 – DCC e INSCRIÇÃO Nº 836/2018, do teor
do Despacho Nº 55508/2022 - ASJUADMDG, a seguir transcrito: “ De ordem, à SPADG para notificação da credenciada, a fim
de que apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca dos fatos narrados nos documentos acostados aos
eventos 4110058, 4288923, 4294651 e 4309072, bem como a solicitação inserta no evento nº 4455336, para posterior
deliberação da autoridade competente quanto ao descredenciamento e à aplicação das penalidades pertinentes. Decorrido o
prazo legal, com ou sem defesa, volvam-se os autos para análise e parecer". Notifica-se, ainda, do Despacho nº 69437/2022-
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PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG, lançado no evento 4585035, a seguir transcrito: “ Considerando a certidão acostada ao
evento nº 4584293, encaminhem-se os autos à SPADG para que proceda a notificação da credenciada, por meio de Edital, a fim
de que apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca dos fatos narrados nos documentos acostados aos
eventos 4110058, 4288923, 4294651 e 4309072, bem como a solicitação inserta no evento nº 4455336, para posterior
deliberação da autoridade competente quanto ao descredenciamento e à aplicação das penalidades pertinentes". Documento
assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretori Geral, em 22/09/2022. Edital elaborado por mim, Juscilene
Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça/TO- SPADG, matrícula
41472.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portarias

Portaria Nº 2256/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de setembro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 384/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000011968-0, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Editora Revista dos Tribunais - Ltda, que tem por objeto a aquisição de assinatura anual para acesso ao
produto online BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, a fim de integrar o acervo da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense – ESMAT.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403, como gestor do contrato nº 384/2022, para, nos
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual,
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 2253/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de setembro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 388/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027626-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa O & M Multivisão Comercial EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de materiais de
refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 388/2022, e a servidora
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Termos de homologação
PROCESSO
22.0.000014235-6
INTERESSADO CECOM
ASSUNTO
Programa "Por Dentro do Palácio da Justiça"
Termo de Homologação Nº 93 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
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Trata-se da contratação de empresa especializada na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa
“Por Dentro do Palácio da Justiça”, desenvolvido pela Agenda Cultural do Centro de Comunicação do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, com visita teatralizada ao Palácio da Justiça Rio Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, a dotação
orçamentária (evento 4397458), bem como o parecer da ASJUADMDG (evento 4588341), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico
68/2022, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado à empresa G H SANTOS ENSINO DE ARTE E CULTURA
LTDA, pelo valor total de R$ 66.480,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), conforme Ata da Sessão, Resultado
por Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 4584176, 4584189 e 4584195), bem como Proposta atualizada
(evento 4584154), para que produzam seus efeitos legais.
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à:
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos;
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação;
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitantemente, ao CECOM para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

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

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 52/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 133/2022
PROCESSO 22.0.000027629-8
CONTRATO Nº 385/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: JPC Comércio de Peças e Prestação de Serviços de Engenharia - Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos
serviços de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 26.225,00 (vinte e seis mil duzentos e vinte e cinco reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 52/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2022
PROCESSO 22.0.000027624-7
CONTRATO Nº 390/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Meric Ar Condicionado - EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos
serviços de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000027057-5
CONTRATO Nº 397/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Unicarh Apoio Adminitrativo - EIRELI.
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Comunicação como Fator Estratégico no Judiciário, para servidores(as) do Poder
Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da Esmat, modalidade presencial, referente à Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação
Jurídica Estratégica na Era Digital.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), incluídos todos os valores de
impostos que correspondem à CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.128.1145.2174
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 52/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 135/2022
PROCESSO 22.0.000027632-8
CONTRATO Nº 389/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Loide L. S. Elétrica – Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de
manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 4.095,00 (quatro mil noventa e cinco reais), compreendendo todas as despesas e
custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no
art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000027091-5
CONTRATO Nº 407/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Escrita Jurídica - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Aspectos gramaticais relacionados à elaboração de sentenças, para
magistrados(as) e assessores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
VALOR: O valor deste Instrumento é de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para realização do curso, incluídos todos os valores de
impostos que correspondem à CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2022.
Extratos das atas de registro de preços
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 180/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000013907-0
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 63/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: J C Empreendimentos – Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de restaurante com funcionamento diário
em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário da Justiça
Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2022.
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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
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 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)

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

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

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

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

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. ÂNGELA HAONAT
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr JUIZ CONVOCADO
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO

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

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

2ª TURMA JULGADORA

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

3ª TURMA JULGADORA

5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)

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

2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.

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

3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO

1ª CÂMARA CRIMINAL

4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
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4ª TURMA JULGADORA

5ª TURMA JULGADORA

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.

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
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