DJ 5106
12/01/2022

Diário da Justiça
CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXIV–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5106–PALMAS, QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022 (DISPONIBILIZAÇÃO)

SEÇÃO JUDICIAL ...................................................................................................................................................................2
2ª CÂMARA CÍVEL........................................................................................................................................................................................ 2
1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 2
PUBLICAÇÕES PARTICULARES .................................................................................................................................................................... 16

SEÇÃO ADMINISTRATIVA .............................................................................................................................................. 17
PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 17
DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 18
DIRETORIA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................................................... 19
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ................................................................................................................................................... 19
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 20
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 20

Assinado de forma digital por WALLSON BRITO DA SILVA
Data: 12/01/2022 16:41:37

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5106 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022

2

SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012241-95.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0032060-33.2018.8.27.2729/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: M.A.C. MELO BORGES & CIA LTDA ME
ADVOGADO: EDUARDO PEREIRA DUARTE (OAB TO004580)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: MARIA APARECIDA COSTA MELO BORGES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS DECLARADO E
NÃO RECOLHIDO. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso de lançamento por homologação,
segundo o qual o contribuinte é obrigado a apurar o valor e antecipar o pagamento respectivo, como é o caso do ICMS,
prescinde da formalização de processo administrativo, sendo facultado ao fisco, desde logo, fazer a inscrição desse crédito
tributário em CDA, independentemente de qualquer notificação. Precedentes do STJ. 2. Destarte, sendo desnecessário prévio
procedimento administrativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se cogitar a nulidade da CDA
e, por consequência, da execução fiscal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do agravo de instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão fustigada (evento 29,
origem), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Às partes e aos advogados

Processo n. 0002407-96.2020.8.27.2702 – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: TRANSVOLTEC ILUMINACAO LTDA
RÉU: MUNICIPIO DE ALVORADA
RÉU: EIXO NORTE LTDA
Intimação do requerido EIXO NORTE LTDA, CNJP N. 18.033.786/0002-90: “SENTENÇA (...).DISPOSITIVO: O processo
tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo sua homologação (evento 62). É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos e interesses das partes, não
havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, de modo que não há óbice à sua
homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De
consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando
que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I.
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves
Marques, Juiz de Direito”.
Processo n. 0003481-88.2020.8.27.2702 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARES
RÉU: DEIVISON DIAS MIRANDA
Intimação do executado Deivison Dias Miranda, CPF nº 617.785.751-53: “DECISÃO (...).DISPOSITIVO: Em decisão de
evento 56, determinou-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias,
indicando bens penhoráveis; sob pena de arquivamento.Todavia, a parte exequente, devidamente intimada, quedou-se
inerte.Assim, determino a remessa do presente processo ao arquivo, com baixa na distribuição, excluindo-se do Relatório
Estatístico das Atividades Forenses, até a ocorrência de situação que justifique o desarquivamento ou nova provocação dos
interessados. Intime-se. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema e-Proc. Fabiano
Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
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ANANÁS

1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da
Comarca de Ananás -TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado WILMAR RIBEIRO, vulgo " Neto ", brasileiro,
casado, nascido aos 29/03/1972, natural de Formoso/GO, filho deItamar Ribeiro Filho e de Itervina Maria Ribeiro, RG:2746799,
SSP/GO, CPF: 557.123.551-91, residente na Rua Cora Coralina, n° 423, Centro, Ananás/TO, atualmente com endereço incerto e
não sabido, da sentença proferida no evento 210, nos autos AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 000035015.2014.8.27.2703/TO, cuja o inteiro teor final é o seguinte:“ DISPOSITIVO. Com essas considerações, por tudo de direito e
jurisprudência acima alinhavado, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR WILMAR RIBEIRO art. 171,
caput, c/c art. 71 (continuidade delitiva, por três vezes) e ANDERLEIA MARQUES RIBEIRO art. 171, caput, c/c art. 71
(continuidade delitiva, por duas vezes), todos do Código Penal, devidamente qualificados e representados nos autos. Lado outro,
julgo improcedente a denúncia para absolver os réus das imputações em face da vítima Lourisvaldo José de Almeida, na forma
do inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal. É previsto para o crime do artigo 171, caput do Código Penal a seguinte
pena: reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. DO ACUSADO WILMAR
RIBEIRO. Na oportunidade, informo que será realizada uma única dosimetria da pena para os três crimes, na medida em que as
circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes se repetem nos crimes. I. Das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CPB): I.I. Da
Culpabilidade: Ao discorrer sobre a culpabilidade, assevera o autor Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 6ed, São
Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte: “Em primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei menciona a culpabilidade do agente,
tida na reforma penal como o fundamento e a medida da responsabilidade penal, o juízo de reprovação a cargo do juiz, que deve
atentar para as circunstâncias que envolveram o ilícito.”. Analisando os autos, observa-se que a culpabilidade se demonstra
latente, uma vez que o acusado é imputável, tinha conhecimento da potencialidade delitiva e tinha como agir de forma diversa.
Todavia tal circunstância não pode ser valorada de forma negativa, tendo em vista fazer parte do próprio tipo penal. I.II. Dos
Antecedentes: Com relação aos antecedentes, o professor Luiz Flávio Gomes, in, Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e
Teoria da Pena, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 75, conceitua os antecedentes como sendo “a vida pregressa
do agente, sua vida ‘anteacta’. São bons ou maus”. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão
abaixo transcrito que o simples fato de o acusado responder a processos criminais, sem que para tanto haja trânsito em julgad o,
não configura maus antecedentes. In verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) AÇÕES PENAIS EM
CURSO CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E
COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.(...) 2. É
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de ser vedada a utilização de processos e inquéritos em andamento para a
caracterização de maus antecedentes. (...)” (STJ. 5T. HC 150266/MS. Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES - DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/CE. DJ 19/11/2009). Nesse sentido, é o texto da Súmula n 444/STJ: “É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Portanto, não existem razões para apreciar essa circunstância
judicial de forma negativa. I.III. Da Conduta Social: A conduta social, segundo doutrina de Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 67,
“Trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que
vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho”. As provas produzidas durante a
instrução criminal não forneceram dados acerca do comportamento do acusado em seu seio social. Assim, razão pela qual não
há como valorar tal circunstância de forma prejudicial ao réu. I.IV. Da Personalidade.; Com relação à personalidade, diz Ricardo
Augusto Schimitt, op cit p. 68 que “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente,
seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas,
atitudes precipitadas, dentre outras.” E acrescenta, que “Trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia, da
biologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve mergulhar no interior do agente e buscar se avaliar sua maneira de
ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior”. Os argumentos expostos quando da análise da conduta social devem
ser repetidos para a personalidade, qual seja, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do
agente. I.V. Dos Motivos do Crime: A propósito, transcrevo lição de Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 6ª ed.
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 359/361, acerca da circunstância judicial ora analisada: “(...) são os precedentes que
levam à ação criminosa. ‘O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o
interesse ou o sentimento (...)”. Os motivos já se encontram punidos pelo próprio tipo penal, razão pela qual não se deve
valorizar tal circunstância de forma negativa. I.VI. Das Circunstâncias do Crime: No tocante às circunstâncias do crime,
conceituada pelo autor Guilherme de Souza Nucci (op cit) como sendo “os elementos acidentais não participantes da estrutura
do tipo, embora envolvendo o delito”, ou no dizer de Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no “modo operandi empregado na
prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de
ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros”.
Observando os fólios processuais, vê-se que as circunstâncias do crime não se mostraram negativas, na medida em que a
conduta do agente se encontra dentro do parâmetros do tipo legal. I.VII. Das Consequências do Crime: Segundo o autor Ricardo
Schimitt (op cit p. 73), as consequências do crime “Revelam-se pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua
conduta. Devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em
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relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-se analisar o alarme social do fato, bom como sua maior ou menor repercussão e
efeitos”. Para o autor Julio Fabbrini Mirabete, (op cit p. 472) as conseqüências do crime se referem a atitude “após a conduta
criminosa indicadora de insensibilidade ou indiferença ou arrependimento, ou se relacionar com a gravidade maior ou menor do
dano causado pelo crime”. Analisando os autos, em especial as declarações da vítima, pode-se observar que elas não sofreram
abalos psicológicos após o fato criminoso, conforme revelam os autos.. I.VIII. Do Comportamento das Vítimas: Relativamente ao
comportamento das vítimas, reconheço que as ofendidas em nada contribuíram para as práticas delitivas. Assim, nos termos do
art. 59, CPB e ante os argumentos acima expostos, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, para cada delito, ou seja, 3
(três) anos. II. Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes: Ausentes agravantes e atenuantes. III. Das Causas de Aumento de
Diminuição: Presente a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, razão pela qual aumento em 1/6 (um sexto) a pena
base estabelecida. Destarte, ficam assim estabelecidas as penas: 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. DA ACUSADA
ANDERLEIA MARQUES RIBEIRO. Na oportunidade, informo que será realizada uma única dosimetria da pena para os
dois crimes, na medida em que as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes se repetem nos crimes. 1. Da Dosimetria
da Pena: I. Considerando a doutrina e jurisprudência transcrita quando da fundamentação da dosimetria da pena acima, entendo
que das oito circunstâncias descritas no art. 59, CPB, nenhuma se mostra negativa, razão pela qual, fixo a pena-base em 1 (um)
ano de reclusão, para cada crime, ou seja, 2 (dois) anos. II. Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes: Nenhuma agravante e
atenuante. III. Das Causas de Aumento de Diminuição: Presente a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, razão
pela qual aumento em 1/6 (um sexto) a pena base estabelecida. Destarte, ficam assim estabelecidas a pena: 2 (um) anos e 4
(quatro) meses de reclusão. 2. Da pena de multa. Considerando as previsões do art. 49, CPB, fixo a pena de multa em 45 diasmulta à razão de 1/30 salário mínimo vigente ao tempo do fato, para cada réu. 3. Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:
Fixo regime aberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB. 4. Da Substituição da Pena Privativa
de Liberdade e do Sursis Penal: Nos termos do art. 44, I e art. 77, ambos do CPB, substituo a pena privativa de liberdade pel as
seguintes penas restritovas de direitos: a) prestação de serviços comunitários pelo tempo da pena aplicada, cujo local será
definido em audiência admonitória; b) prestação pecuniária em favor das vítimas, consistente no pagamento 2 salário mínimos
pelo acusado e 1 salário mínimo pela acusada. 5. Do Direito de Recorrer em Liberdade: Reconheço aos acusados o direito de
recorrerem em liberdade, ante a ausência dos fundamentos da custódia preventiva. 6. Da Reparação do Dano: Fixo o dano moral
em R$10.000,00 (dez mil reais), cada vítima, por entender que este valor atender a uma justa indenização, já que não representa
enriquecimento ilícito por parte das ofendidas, bem como representa punição suficiente para os acusados. 7. Das Deliberações
Finais: Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. (art. 804 do CPP), as quais ficarão suspensas pelo período
de 5 anos, na medida em se trata de pessoa pobre na forma da lei, porquanto representada pela Defensoria Pública. Após o
trânsito em julgado: a) lancem-se o nome do condenado no rol dos culpados, designando-se audiência admonitória ou
requisitando a sua realização por meio de carta precatória, se for o caso, para a execução da sentença, intimando -os para
recolher o valor das custas processuais; b) Proceda-se as comunicações de praxe; c) oficie-se ao Cartório Eleitoral para
suspensão dos direito políticos. Intimem-se as vítimas da presente sentença. P.R.I. Ananás -TO, 23 de NOVEMBRO de 2021. Dr.
Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta
cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 11 de JANEIRO de 2022. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial
digitou e subscreveu.

ARAGUAINA

1ª vara cível
Boletins de expediente
EDITAL Nº 4186355 - PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - CITAÇÃO
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0023833-26.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: C. A. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
RÉU: FRAMCRED - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
RÉU: PRUDSEG LTDA
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 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 (1) CITAR o requerido FRAMCRED - FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, CNPJ 08.621.199/0001-87, ATUALMENTE EM LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, INTIMAR de todos os termos e advertências do(a) despacho/decisão
dos eventos 11 e 63 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2022 16:30:00, a ser
realizada por videoconferência pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca,
coordenado pela Juíza de Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor
das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de acordo; 2 - querendo,
responder a ação dentro de 15 (quinze) dias à contar da data da audiência de conciliação ou mediação, independente do
comparecimento ou não de qualquer das partes, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos
335, inciso I, 341 e 344 do CPC); 3 - bem como para CIENTIFICÁ-LA do seu direito à manifestação ao desinteresse na
composição consensual, com 10 (dez) dias úteis de antecedência à data da audiência de conciliação por videoconferência, nos
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termos do § 5º do artigo 334 do CPC. ADVERTÊNCIAS: I - a parte deverá informar nos autos, com até 5 (cinco) dias de
antecedência da data designada, e-mail e/ou telefone WhatsApp válidos, da parte e do advogado, para que seja enviado o
link para acesso à sala virtual em que será realizada a audiência por videoconferência de conciliação; II - as partes deverão estar
acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, sendo que a parte poderá constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir; III - o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência de conciliação por videoconferência a ser realizada por meio do software é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art. 334, § 8º); IV - a autocomposição obtida será reduzida a
termo e homologada por sentença. CIENTIFICAR: I - de que caso informem, em até 10 (dez) dias úteis antes da data designada
para a realização da audiência virtual de videoconferência, o desinteresse em sua realização, os autos serão remetidos à
conclusão ou à escrivania, conforme o caso, para prosseguimento do rito processual pertinente; II - de que a audiência de
conciliação será realizada por videoconferência por meio do software de videoconferência SIVAT - Sistema de Videoconferência
e Audiências do Tocantins; III - de que caso necessite de maiores informações sobre a realização da audiência de conciliação
por videoconferência, deverá entrar em contato com o CEJUSC desta comarca, preferencialmente por telefone (3501-1500); IV de que, querendo, poderão ter atendimento prévio e maiores informações à respeito da referida audiência junto ao Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC); neste caso, deverão entrar em contato preferencialmente por telefone
(3501-1500), informando o número do processo para atendimento e solicitação de informações; V - de que se o acordo for
entabulado antes da prolação da sentença as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes,
se houver (NCPC, art. 90, § 3º). Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 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 => e-Proc 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 24/11/2021. Eu, JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário,
que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada.

Central de execuções fiscais
Às partes e aos advogados
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0001116-15.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 896556617521
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: JOÃO FELIPE MIRANDA DEMITO
Advogado/Procurador(a): WOLLDSON VILARINDO GOMES TO006913
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 49. Sob a égide do Princípio da Causalidade e ante o compareceu espontâneo do executado, o qual supre a citação,
nos termos do artigo 239, §2º do CPC, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam..
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em razão da
renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente sentença; 3 - Promova a retirada de eventuais gravames
existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 17 de dezembro de 2021. Milene de
Carvalho Henrique – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0003123-14.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 801926964820
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: JORGE JOSÉ VIEIRA
Advogado/Procurador(a): SANDRO FERREIRA PINTO DP9081887
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 41. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso
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hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente
sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 3 - Cumprida as
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.
Araguaina-TO, 15 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0003592-60.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 115076044820
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: VALDINEYDE RIBEIRO DE MORAIS XAVIER SILVA
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 24. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - Expeça-se alvará para liberação do valor
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias
para devolução do montante; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada;
5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria
Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se.
Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito.

Juizado especial da infância e juventude
Intimações aos advogados
Procedimento Comum Infância e Juventude Nº 0000310-43.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: E. DE B. S.
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS OAB/TO 4096B
INTIMAR: Da Decisão Liminar (evento 4), a seguir parcialmente transcrita: “[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do
CPC, sendo a saúde um dever do Estado e um direito do cidadão, principalmente, em se tratando de criança, a qual tem
prioridade nas políticas públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art. 196, todos da carta política de 1988, e, aind a, arts. 4º,
5º, 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se
mostram presentes, razão pela qual defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Estado do Tocantins, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize o Tratamento Fora de Domicílio - TFD para o adolescente E. DE B. S., através
de UTI aérea, para unidade hospitalar que oferte quimioterapia, conforme laudo médico acostado aos autos, em localidade onde
houver vaga imediata, com direito a acompanhante, sob pena de incorrer em astreintes (multa), no valor diário de R$ 10.000,00
(dez mil reais) com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao Secretário Estadual de Saúde, com cópia da decisão,
para imediato cumprimento da decisum, informando a este juízo as medidas adotadas. Tendo em vista que se trata de liminar,
determino a intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06 e via email (gabinete@saude.to.gov.br). [...] HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito

ARAPOEMA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS
GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0002483-05.2020.8.27.2708/TO
AUTOR: SOLANGE MARIA PEREIRA DE SOUSA
RÉU: ADRIENE REIS ROCHA
EDITAL Nº 4368162
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, desta Comarca de Arapoema –
TO., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio
CITA, a requerida ADRIENE REIS ROCHA, brasileira, CPF 063.222.611-00, atualmente em local incerto e não sabido, de todos
os termos da presente Ação de Guarda, Autos nº 0002483-05.2020.827.2708, proposta por SOLANGE MARIA PEREIRA DE
SOUSA, brasileira, em união estável, portadora da cédula de identidade nº 650997, SSP/TO, 2ª via, inscrita no CPF/MF sob o nº
017.744.111-22, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Rua: 4, s/n, Setor: Cristal 2, em Arapoema-TO, podendo
contestá-la, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penas da lei, nos termos do r. despacho a seguir
transcrito: “Determino ao cartório que proceda pesquisa junto ao SISBAJUD e RENAJUD para tentativa de localização. Não
sendo encontrado novo endereço, defiro pedido de citação editalícia. EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis
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contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação
(CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os
interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC.
INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Ao
cartório expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arapoema – TO, data certificada pelo sistema. Jordan Jardim Juiz de Direito”. E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no
Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema,
Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (17/12/2021). Eu, Elias
Sampaio Ferreira, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

AUGUSTINÓPOLIS

2ªvara cível de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL COLETIVO DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
declaradas as INTERDIÇÕES DOS SENHOR(A)S ABAIXO RELACIONADOS, portadores de deficiência mental, incapazes de
reger sua própria vida, sendo-lhes nomeados CURADORES os(as) Senhores(as) conforme relação abaixo, respectivamente,
AÇÕES
DE
INTERDIÇÃO
e
CURATELA.
RELAÇÃO DE CURATELADOS E CURADORES:
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
CPF
0004908-67.2018.8.27.2710
0000339-62.2014.8.27.2710
5001385-69.2012.8.27.2710

JOSEMARIA
DA
SILVA WAGNO DA SILVA CONCEICAO
036.739.291-78
CONCEICAO
DAMIÃO DOS SANTOS E SILVA
MARIA DO AMPARO SANTOS DA 034.432.551-24
SILVA
ALDA PEREIRA CASTRO
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO 904.041.731-87

0006091-05.2020.8.27.2710

VANDEGLAUCIA SOARES DE LOURIVAL SOARES TORRES
910.194.601-30
MELO
5001382-17.2012.8.27.2710
MANOEL
SARAIVA
DA JOSÉ CARLOS SARAIVA DA 018.265.531-8
CONCEIÇÃO
CONCEIÇÃO
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 06 dias do mês de
dezembro de 2021. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei.JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

COLINAS

1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
PROCESSO N. 0001463-71.2014.827.2713
Chave dos autos: 798656354015
REQUERENTE: BANCO BRADESC0 S/A
REQUERIDO: M J FERREIRA SOARES & CIA LTDA – EPP (TRANSPORTADORA PATO BRANCO)
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital
expedido nos autos em epigrafe, realiza a INTIMAÇÃO da parte requerida M J FERREIRA SOARES & CIA LTDA – EPP
(TRANSPORTADORA PATO BRANCO), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n. 04.892.432/0001-05, e
sua interveniente garantidora MARIA JOSE FERREIRA SOARES, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 927.535.231-34,
atualmente em lugar incerto e não sabido), para informar a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, onde possam ser encontrados
os bens indicados abaixo (no extrato de restrições RENAJUD de evento 123) a fim de que seja formalizada a penhora, sob pena
de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, III e V), com incidência das cominações correspondentes.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao 10 de dezembro do ano de 2021. Eu, Pollyanna
Kalinca Moreira, Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria em Substituição, Lorena Aparecida Menezes
Reis Rocha.
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CRISTALÂNDIA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001365-12.2016.8.27.2715/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: GILMAR SCHICK
EDITAL Nº 4350030
FINALIDADE: CITAR o requerido GILMAR SCHICK, pessoa física, inscrita no CPF sob o n. 339.486.409-63, residente em lugar
incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a instruem,para que no prazo de 03 (três)
dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). conforme determinado no Despacho do evento 86. Caso ocorra
revelia lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e
sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Raimundo Alves Miranda, Servidor de secretaria que o digitei e subsc. Ass. Wellington
Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital no placar
do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidor de Secretaria

1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA CRIMINAL
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0000823-62.2014.827.2715, que a justiça pública move contra o (a)
acusado (a) LUSIANO MAGALHÃES DE ARAÚJO , brasileiro (a), solteiro, nascido (a) aos 13/12/1986, filho de João Matias de
Araújo e Jesuita Magalhães de Araújo, residente na RUA A5, QD. 07, LT.06, PARQUE DAS ACÁCIAS, GURUPI/TO, fone 992198613. Atualmente em local incerto e não sabido, por infração dos artigo 250, §1ª, II, alínea ‘b”, do Código Penal, conforme consta
dos autos, fica (m) intimado (s) pelo presente para que efetue o pagamento pagamento da Multa Criminal no valor de R$
795,27 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). no prazo de 10 (dez) dias, conforme
cálculo evento 157 (s). Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.
Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 12 de janeiro de 2022. Eu ___ Jefersson
Rodrigo Rodrigues Pereira. Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente.

GUARAÍ

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

Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 5000084-88.2011.8.27.2721/TO
Exequente: D. DE H.S.
Executado: NAILTON AIRES DA SILVA, brasileiro, servidor público municipal, CPF n. 623.332.831-49, filho de Sebastião
Gomes da Silva e Aldenora Aires da Silva.
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso III do CPC. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do exequente ser beneficiário da justiça gratuita, fica
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a
contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC).
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito.

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. 000585202.2019.8.27.2721, ajuizada por MARIA ODETE DA SILVA SOUZA GUIMÃRAES em desfavor ANA FLÁVIA SOUZA
GUIMARÃES, brasileira, solteira, inscrita no RG n. 851.071 SSP/TO, e CPF n. 002.522.921-46, filha de Manoel Carneiro
Guimarães e Maria Odete da Silva Guimarães, residente e domiciliada na Chácara Recanto dos Buriti, Zona Rural, Fortaleza do
Tabocão/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da interditada, portadora de Retardo mental grave (CID 10:F 71.0)
mais Epilepsias (G 40.8), absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe
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nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. MARIA ODETE DA SILVA SOUZA GUIMARAES, legalmente compromissada perante
este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 68, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: "(...) IIIDISPOSITIVO: Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, decreto a interdição
de ANA FLÁVIA SOUZA GUIMARÃES, declarando 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 portadora de Retardo
mental grave, tudo conforme o laudo juntado aos autos, nomeando - lhe como curadora a Sra. MARIA ODETE DA SILVA SOUZA
GUIMARÃES, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas,
pertencentes à interditada, sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os valores porventura percebidos de entidade
previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da interdita.
Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Resolvo o mérito da demanda na forma do artigo
487, I do CPC. 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 a curadora para assiná-lo em cartório,
ressaltando no respectivo termo que a curadora não está autorizada a vender bens da interditada sem autorização judicial. Em
obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil da interditanda. Custas
pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as
cautelas de estilo e anotações necessárias. Intime - se. Cumpra - se. Sentença proferida aos 18 de maio de 2021. Marcelo
Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos nove dias do mês de novembro do
ano de dois mil e vinte e um (09/11/2021). Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade,
Diretora de Secretaria, conferi o presente.

PALMAS

1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam
os autos da Ação de Procedimento Comum Cível , registrada sob n.º 0022101-04.2019.8.27.2729, interposta por ADRIANA
BENTO DOS SANTOS em desfavor de JAIRES PEREIRA DOS SANTOS e EDIVON FERNANDES DA SILVA, que fica CITADO
por este edital JAIRES PEREIRA DOS SANTOS para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem
como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não
saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 12/01/2021, Silmara Sousa Cruz Mota,
digitou.

2ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00314526920178272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
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) ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 03/08/1994,
natural de Porto Nacional/TO, portador do RG nº 788.214 - SSP/TO, inscrito no CPF n° 048.113.071-35, filho de Maria José da
Conceição, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0031452-69.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Tratase de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Linielson da Costa Diniz e Antonio
José da Conceição pela prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça
exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Polícia que o denunciado Linielson da Costa Diniz foi
surpreendido no dia 02 de novembro de 2016, por volta das 14 horas, na Quadra 409 Norte, Alameda 10, nesta Capital, de posse
da motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, ano/modelo 2008/2008, na cor vermelha, placa MXE 0776-TO, a qual era produto de
roubo. Depreende-se dos autos que o primeiro denunciado foi abordado por Policias Militares, em virtude de informações
fornecidas pela própria vítima do roubo, quando aquele estava com o veículo, sem a devida documentação, no endereço acima
mencionado. Nesta ocasião foi ratificado que o bem é proveniente de roubo ocorrido no dia 29 de outubro de 2016, nesta Capita l,
tendo como vítima Wanderson Tito Leão, conforme BO 64700 E / 2016 (evento 1 – fls. 25/26). Ao ser indagado sobre a origem
do veículo, Linielson alegou que havia pegado emprestado do denunciado Antônio José da Conceição (ex-cunhado da vítima do
roubo da moto), e indicou o local onde o mesmo se encontrava. Então, os diligentes Policias Militares se deslocaram até o local
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informado, sendo um bar próximo, tendo Antônio confirmado que realmente havia emprestado a motocicleta a Linielson. E ao ser
questionado sobre a aquisição da motocicleta, o segundo denunciou disse ter pegado emprestado de Wanderson, entretanto
este negou veementemente ter emprestado o veículo a qualquer pessoa, informando que fora vítima de assalto no dia
29/10/2016 e que, inclusive, não teria visto mais seu ex-cunhado há mais de 6 (seis) anos. [...] A denúncia foi recebida em 24 de
novembro de 2017 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 14 e 16). Foi apresentada resposta à acusação (evento 22).
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 2/8/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas e
informante, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Wanderson Tito Leão, vítima do roubo. Era proprietário da motocicleta
Titan, vermelha, que foi roubada na 71. Dois caras chegaram, derrubaram a vítima, bateram com a arma e levaram seus
pertences. Dois estavam na moto e um na garupa, eram três. Eram duas motos e três pessoas. Pediram a placa da
moto. Chamou a PM quando viu a sua moto. Quem pilotava tentou correr, jogou para cima do depoente. Falaram que Antônio
roubou. Acha que era Linielson na moto. Antônio é ex-namorado da sua irmã, namoraram em 2010. Os assaltantes estavam de
capacete. A moto ficou na Delegacia. Não identificou os assaltantes. Nunca viu Linielson. 2. PM Walter Mário dos Santos
Fragoso. Não se recordou. Nos interrogatórios, os réus relataram o que segue: 1. Linielson da Costa Diniz: foi preso em 2014 por
tráfico de drogas e receptação. Foi absolvido em 2016 de roubo. A moto foi emprestada, não alugada. Emprestou de Antônio
para ir na quadra almoçar. Ele entregou até o documento da moto, porque tinha medo. Estava com o documento no bolso. Foram
ao local onde o dono estava esperando a moto. Antônio mora em uma quadra próxima, frequentavam alguns locais comuns. A
única coisa que ele pediu foi para não demorar. Não sabe como Antônio conseguiu a moto, soube só na Delegacia que ele
estava envolvido no roubo. Não roubou a moto com Antônio. Foi condenado pela receptação de uma televisão. Faz diárias,
bicos, de dedetização. 2. Antônio José da Conceição: afirmou que foi condenado por roubo. Invocou seu direito ao silêncio. Não
foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da
denúncia. A defesa de Linielson, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por ausência de
comprovação do dolo, afirmando que o réu agiu de boa-fé quando recebeu o bem. Havendo condenação, requereu a
desclassificação pela modalidade culposa, em virtude da condição de quem a oferece. A defesa de Antônio, por sua vez, em
sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por ausência de comprovação do dolo. Havendo condenação, requereu a
desclassificação pela modalidade culposa, em virtude da condição de quem a oferece. É, em síntese, o relatório. 3.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: a) absolver Linielson da Costa Diniz da
imputação do artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal; b) condenar Antônio José da Conceição como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Passo à
dosagem da pena de Antônio, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º 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 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 circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS
DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição.Fixo a pena definitiva de Antônio José da
Conceição em 1 (um) ano 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 o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo
33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pois atende aos requisitos do
artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo prestação de serviços à comunidade. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo
77, III, do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. A fiança paga por Linielson deverá ser restituída
(evento 8, REC _PG1, do IP), assim como eventual bem apreendido, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as
partes para ciência. Promovam as baixas e atualizações de praxe, oficiando o Instituto de Identificação. Expeça-se o necessário.
Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 12 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR
DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 11/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e
subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00169257820188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: JOSÉ ALEX DINIZ DE SOUSA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) JOSÉ ALEX DINIZ DE SOUSA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 23/08/1987, natural de Barra
do Corda/MA, portador do RG 5588080-SSP/TO, filho de Célia Maria Diniz de Sousa, atualmente em local incerto e não sabido,
com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 001692578.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério
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Público do Estado do Tocantins em desfavor de José Alex Diniz de Sousa pela prática da conduta descrita no artigo 228, § 2º, do
Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito
Policial que no dia 03 de maio de 2018, por volta das 11h45, na Boate Casa Blanca, localizada na Rua P3, qd. 06, lote 14,
Palmas/TO, o denunciado JOSÉ ALEX DINIZ DE SOUSA , mediante o emprego de violência (faca) e grave ameaça (de morte),
além da aplicação de “multas”, dificultou que a vítima ALEXIA DE FARIAS SILVEIRA abandonasse a prostituição . Segundo se
apurou, o denunciado é proprietário da Boate Casa Blanca, local onde mantém uma casa de prostituição. A vítima, por sua vez,
estava trabalhando como “garota de programa” nesse local há duas semanas, sempre pagando, ao denunciado, o valor de R$
35,00 por “programa sexual” realizado. Além desse valor, o denunciado cobrava “multas” de R$ 100,00 das garotas por motivos
banais, tais como: “não ir ao salão de beleza”, “se não incentivar o cliente a consumir bebidas alcoólicas” etc. Por causa desses
multas, as garotas viviam endividadas. Ocorre que a vítima Alexia de Farias, por 3 vezes, informou ao denunciado seu interess e
em deixar a Boate Casa Blanca, mas por causa das multas, o denunciado dificultava sua saída, exigindo o pagamento das
dívidas, sem sequer dizer o valor exato. Nestas ocasiões, o denunciado ameaçou de morte a vítima, dizendo que se ela saísse
sem pagar as dívidas, “ele iria resolver de outras maneiras”. Por fim, no dia 03 de maio, houve um desentendimento entre o
denunciado e a vítima, ocasião em que este se apoderou do celular da vítima, usou uma faca contra seu rosto, ameaçando-a de
morte e falou: “pode ir embora que eu te acho, Imperatriz é pequena pra tu, eu vou te achar”. Diante desse cenário, a PM foi
acionada e o denunciado foi preso em flagrante, sendo apreendido um caderno com as anotações do funcionamento da casa de
prostituição e das multas aplicadas contra as garotas de programa. [...] A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2018 (evento
4). Houve citação do acusado (evento 17). Foi apresentada resposta à acusação (evento 21). 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 8/11/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as
acompanha: 1. PM Juvenal Soares de Sousa. Foram acionados via SIOP, pois uma senhora que estaria em cárcere privado. Ao
chegar no local, se depararam com o réu, que se dizia proprietário do local. Ele estava um pouco nervoso, mas conversou com
os policiais e compreendeu a situação. Em seguida, a vítima apareceu e narrou que era de Imperatriz e estava trabalhando lá.
De repente, os seus pertences, celular, estavam na posse do proprietário. Conduziram ambos à DP. Ela estaria trancada num
banheiro, mas não sabe se ele tentou contra a vida dela. O problema maior era que ele estava com o celular dela e ela queria ir
embora para o Estado dela. Ele se declarou proprietário do local, que sabem se tratar de uma casa de prostituição. Foi a primeira
vez que esteve lá. Não entraram no imóvel, ficaram na parte externa, o portão fica aberto. Quando estavam conversando com
ele, ela saiu de dentro. Não sabem em qual local ela estaria. Não sabe se ele a trancou no banheiro. Parece que ela se trancou,
pois conseguiu sair. Não lembra das palavras que ela usou para relatar a ameaça, mas concorda com o que consta no seu
relatório. Não sabe quem acionou o SIOP. Não lembra quem estava com o celular dela. Não lembra se havia outras prostitutas
no local. Tinha outra mulher lá, mas acha que ela foi como testemunha. Não lembrou seu relato. A vítima alegou que não
conseguia ir embora, porque o dono aplicava multas que não conseguia pagar. O local era isolado, com portão fechado, é um
ponto misto, meio comercial, não é um lugar ermo. Se ela estivesse trancada o tempo todo, não teria como sair. 2. PM José
Henrique Sousa da Silva. Foram acionados via SIOP. Ao chegar no local, depararam-se com a vítima muito nervosa, chorando
muito. Ela disse que estava sendo ameaçada de morte pelo dono do local, ora acusado. Ela mencionou que o celular dela estava
penhorado pelo dono para pagar a dívida que ela tinha. A conversa com o dono foi curta, ele admitiu que estava com o celular,
porque estava devendo. Ele foi bem hostil. Como ele não cooperava, conduziram à DP. Ele não queria devolver o celular antes
dela pagar a dívida. Ela disse que não tinha condições de pagar, vinha do Maranhão. Ela estava em algum lugar, não lembro u
onde, mas estava escondida, pois estava com medo do dono. Não recordou dela relatar uma ameaça com faca. 3. Maria Idelci
Vieira. É proprietária do imóvel, alugou ele para o réu por 2 anos. Não teve complicações com as moças do bar. Nunca percebeu
ele maltratando garotas, nem ameaçando. Mora ao lado e nunca ouviu nada. Não viu polícia chegando lá no dia, acha que era a
noite e que estava dormindo. Não conhecia Alexia. Soube no dia seguinte. Ele nunca ameaçou ninguém, sabe que ele era um
bom rapaz para as meninas. Hoje o imóvel está fechado. Sabia que era uma casa de prostituição, mas nunca teve discussão
nem nada, só tinha as garotas. Recebia R$ 1.000 pelo aluguel. Não sabe como ele cobrava das meninas, ele só pagava o
aluguel. Não achava errado alugar, porque era só um bar com garotas. Tem quartos e banheiros lá. Era uma choparia no
começo, os donos moravam lá. Tem 3 quartos. Em seu interrogatório, o réu se declarou inocente. A vítima não estava presa
quando os policiais chegaram. Ela ligou do celular de outra menina e saiu quando eles chegaram. Estava lá na frente com a
Nelma, que estava com o celular dela. Não teve problema em mandar entregar o aparelho. A dívida dela foi contraída por
passagens que mandou para ela, alimentação, roupas. Não a explorou, ela já vinha de uma vida de prostituição, veio de uma
boate em Gurupi. Ela trabalhou na sua casa como prostituta por 4-5 meses. Ela ganhou o suficiente para pagar a passagem de
Gurupi para Palmas, mas ela tinha muitas dívidas. Toda vez ela pedia dinheiro para mandar para alguém, nunca foi de cobrar.
No dia que ela disse que iria embora, disse a ela que estava devendo. Nunca aplicou multa às meninas, acha desumano, sempre
as tratou muito bem. Não a ameaçou de morte. Ela chamou a polícia porque sua cozinheira, Nelma, segurou o celular dela. Não
estava lá a noite, chegou pela manhã quando a discussão estava armada. Nelma disse que ela só iria embora quando pagasse a
dívida, o interrogado concordou. Nunca a prendeu. Não as multava, as vezes pagava para elas irem ao salão de beleza. Ficava
com R$ 30 do quarto, elas dão o valor do programa. Os quartos eram dormitórios. O cliente chegava, pagava a saída e poucas
vezes pagava o quarto quando queria ficar na casa. Custava R$ 80 para levar a moça. Não soube mais dela. A N elma é de
Belém, não teve mais contato. Comprou passagem para a mãe da vítima, dela e de outras meninas que vieram com ela. Acha
que custou R$ 40-45. A do familiar foi R$ 300 e alguma coisa. Conheceu ela através de outra menina, geralmente elas que
arrumam, porque rodam muito. As meninas são muito difíceis de trabalhar, então alertava que se saíssem tal hora aplicaria uma
multa, era um controle da saída delas, mas não aplicava. Elas tinham o dia todo vago, poderiam sair. Tinham as dívidas delas
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marcadas no caderno, porque elas precisavam de dinheiro. Não tem como ela ter ficado presa no banheiro, pois ela mesma
ligou, acha que ela tinha dois celulares. Emprestou R$ 300 para ela comprar um celular. Na época, nem tinha porta no banheiro
do quarto que elas ficavam. Não havia briga devido aos valores emprestados. Ela foi a primeira pessoa que teve este
problema. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação
nos termos da denúncia ou por imputações menos graves, considerando a narrativa da denúncia. A defesa, por sua vez, em
sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por insuficiência probatória, pois a vítima já veio de outros fatos. Ela quis
causar um tumulto e prejudicar a casa que a acolheu. Nenhuma arma foi encontrada em poder dele e a vítima nunca esteve
trancada na boate. Não há prova suficiente de que ele cometeu algum crime. É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar José Alex Diniz de Sousa como incurso nas penas do artigo
228, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º 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 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 que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo
legal de 2 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias
agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou
diminuição. Fixo a pena definitiva de José Alex Diniz de Sousa em 2 (dois) anos 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 o quantum fixado
e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA;
e b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do
artigo 77, III, do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o réu no pagamento das custas processuais.
Os objetos apreendidos (evento 31 do IP) deverão ser encaminhados para reciclagem, conforme Provimento n.
11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito
em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 25
de novembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 10/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA
MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00285045720178272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: LEANDRO DOS SANTOS BARROS
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) LEANDRO DOS SANTOS BARROS, brasileiro, casado, operador, nascido aos 28/04/1993, natural de
Curiorápolis/PA, portador do RG n° 180.58 SSP/PA, inscrito no CPF n° 025.691.412-59, filho de João Oliveira Barros e Celcimar
Martins dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0028504-57.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito:
"RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado do Tocantins, em 27 de agosto de 2017, LEANDRO DOS SANTOS BARROS,
brasileiro, casado, operador, RG nº 180.583 – SSP/PA, inscrito no CPF n° 025.691.412-59, filho de João Oliveira Barros e
Celcimar Martins dos Santos, nascido aos 28/04/1993, na cidade de Curionópolis-PA, residente e domiciliado na Rua MS 16,
Quadra 5-A, Alameda 1, Número 24-A, Setor Morada do Sol III, nesta Capital,, imputando-lhe a seguinte conduta
delituosa: “(...)Consta dos autos do Inquérito Policial, que no dia 05 de abril de 2016, por volta das 20h30min, na Avenida
Perimetral Norte, próximo ao Mercadinho Família, Santa Fé I, nesta Capital, o denunciado agindo consciente e voluntariamente,
subtraiu para si, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, um aparelho celular Nokia Lumia 530, avaliado no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), conforme Laudo Pericial n° 2.084/2016, acostado ao (evento 62), pertencente à vítima Abimael
Sousa Araújo. Apurou-se que na data e horário do fato, após sair do Colégio Jorge Amado, localizado no Setor Morada do Sol, a
vítima estava caminhando quando foi abordada por uma pessoa não identificada acompanhado do denunciado, em uma bicicleta
vermelha. Na ocasião, o denunciado anunciou o assalto e fingindo estar armado (ao colocar a mão sobre a camisa como se
estivesse armado) ordenou, gritando: “passa o celular, passa o celular!”. Diante da grave ameaça, a vítima entregou o objeto, em
seguida os meliantes evadiram-se do local em direção ao Colégio Carolina Campelo, no centro da Quadra. Logo após o roubo,
um Policial Militar à paisana que percebeu o ocorrido, abordou o denunciado e o imobilizou, mas o outro indivíduo conseguiu
fugir. A Polícia Militar foi acionada via SIOP, ao chegar proferiu voz de prisão e o encaminhou para Delegacia de Polícia. O
objeto do crime constante no Auto de Exibição e Apreensão foi devidamente apreendido, periciado, e ao final restituído à vítima,
sendo que esta não tem dúvidas de que o acusado é um dos autores do roubo, pois além de ter sido abordado por ele, o qual
não usava nada para esconder seu rosto, foi detido logo em seguida por um Policial e o declarante acompanhou toda essa
abordagem. Assim agindo, o denunciado LEANDRO DOS SANTOS BARROS incorreu nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II,
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do Código Penal (...)”. Auto de exibição e apreensão, evento 01 dos autos de inquérito policial. Laudo de avaliação direta de
objeto, evento 62 dos autos de inquérito policial. A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2017 (evento 05). Devidamente
citado o denunciado apresentou sua defesa no evento 34, através da Defensoria Pública. Aberta a audiência foi inquirida a
testemunha Deusamaldo Rodrigues de Sousa arrolado pela acusação (evento 60). Aberta Audiência em continuação realizada
por videoconferência nos moldes da Portaria Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio Tribunal de Justiça e da
Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, em razão da pandemia por covid-19, com gravação audiovisual registrada pela
plataforma digital SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins. A audiência de instrução e julgamento seguiu
o procedimento previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal. Foi inquirida a testemunha Abimael Sousa Araújo (evento
121) e no evento 136 foi inquirida a testemunha Hautons. Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências.
Finda a instrução, o Promotor de Justiça e a defesa não fizeram novos requerimentos e solicitaram a apresentação das
alegações finais em forma de memoriais. Em sede de alegações finais por memoriais o Ministério Público requer a a
CONDENAÇÃO de LEANDRO DOS SANTOS BARROS, nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (evento
140). Em suas alegações finais por memoriais, a defesa do réu (evento 143) requer : “(...)A. A absolvição fundamentada nos
termos do artigo 386, II e VII do Código Penal, por não haver prova da existência do fato e estar provado que o réu não
concorreu para a infração penal; Processo n. 0028504-57.2017.827.2729 4/4. B. Subsidiariamente, seja a pena base fixada em
seu mínimo legal; C. Fixação do regime prisional menos gravoso e proporcional; D. Concessão do direito de recorrer em
liberdade(...)”. É o relatório, passo aos fundamentos da sentença. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia,
para condenar o acusado LEANDRO DOS SANTOS BARROS como incurso nas penas do art. 157, §2°, inciso II do Código
Penal. Passo à dosagem da pena. 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal): o réu
demonstrou culpabilidade mínima pois de forma livre, sabedor da ilicitude de sua conduta, deliberadamente, resolveu roubar o
parelho celular vítima, em concurso de pessoas, , não registra antecedentes;a conduta social e a personalidade não podem ser
consideradas normais; não há motivo plausível para o cometimento da infração, haja vista que o acusado é apto ao trabalho;
as conseqüências da infração prejudicam o réu, porque a res furtivae foi restituída após um mês e meio; o comportamento da
vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso. PENA-BASE: Tendo em vista que a maioria das circunstâncias
judiciais vertem contra o denunciado, fixo a pena-base no grau mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta)
dias-multa. 1º-AGRAVANTES: Nada há para ser considerado. 2ª FASE – ATENUANTES: Nada há para ser considerado. 3ª
FASE - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA: Nada há para ser considerado. 4ª- CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA- Com
fulcro no artigo 157, §2, inciso II, aumento a pena em 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) diasmulta. PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90
(noventa) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Em virtude do que foi valorado na fixação da pena-base, a sanção será cumprida inicialmente em regime
semiaberto. SURSIS: Deixo de suspender o cumprimento da pena privativa de liberdade em virtude de sua
quantidade. SUBSTITUIÇÃO: Deixo de realizar a substituição por não haver previsão legal para aplicação deste instituto no caso
dos autos. RECURSO: Concedo ao acusado o direito a apelar em liberdade. DIREITOS POLÍTICOS: Os direitos políticos do réu
ficarão suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). CUSTAS
PROCESSUAIS: Isento o acusado do pagamento das custas processuais, por aplicação da Lei 1.060/50. OUTROS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO, FIANÇA, COISAS APREENDIDAS ETC: Nada há para ser considerado. DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o
trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as modificações, em caso de provimento de eventual recurso): lance-se o nome
do réu no rol dos culpados; encaminhem-se os autos da execução penal a Vara de Execuções Penais; providencie-se a
cobrança da multa; comunique-se Justiça Eleitoral; Palmas, 17 de dezembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz
de Direito." Palmas, aos 11/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003692-19.2015.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o sócio-coobrigado: MARLON ROGERIO COSTA- CNPJ/CPF nº 408.846.00220: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e as sino
por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do (a) sócio (a): SHARON OLIVEIRA VALENTE DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF:
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905.244.702-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00327312720168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20160008520, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF; 20160008521, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 980,64 (Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Quatro
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
Prazo: 60 (sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 00010907820178272731 Chave: 908871372117
Acusado: WALDEILTON MARCIO DE SOUSA RESENDE, RUI MILTON PATRICIO DA SILVA, JEM CARLOS PEREIRA DA
SILVA, JOHN KLEBER MACIEL RODRIGUES e SHARLEY MARCOS RIBEIRO
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado WALDEILTON MÁRCIO DE SOUSA RESENDE, brasileiro,
casado, coveiro, natural de Goiânia – Go onde nasceu aos 18.10.1985, filho de João Batista de Faria Resende e Waldilene
Sousa Ribeiro, residente na Rua 05, s/n.º, lote 19-B, Jardim Paraíso, Nerópolis –Go, RUI MILTON PATRÍCIO DA SILVA, vulgo
“veio”, brasileiro, divorciado, agropecuarista, natural de Santa Tereza – Go onde nasceu aos 11.11.1963, filho de Geraldo
Patrício da Silva e de Florisbella Alves da Silva, residente na Av. Recife, n.º 92, Bairro Areias, Recife – Pe, JEM CARLOS
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, operador de máquinas, natural de Goiânia – Go onde nasceu aos 20.03.1984,
filho de Carlos Lima da Silva e Eliene Pereira Dias, residente na Rua DF 26, quadra 01, lote 05, Setor Santo Antônio, N erópolis –
Go, SHARLEY MARCOS RIBEIRO, brasileiro, união estável, motorista,natural de Porangatu – Go, onde nasceu aos 28.04.1978,
filho de Marcos Ribeiro e Sônia Maria Ribeiro, residente na Rua A 16, Lt 1, Trindade – Go, podendo ser encontrada ainda na Rua
Everton Batista, quadra 07, lote 08, Bairro Batista, Anápolis – Go (casa dos pais) conforme determinado na sentença para que os
assistido pela Defenória Pública do Estado do Tocantins, ficam INTIMADOS do inteiro teor da SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto e
considerando
o
que
dos
autos
consta
JULGO
PARCILAMENTE
PROCEDENTE
a
pretensão
punitiva
do
Estado
para:
a) ABSOLVER os réus JOHN KLEBER MACIEL RODRIGUES, WALDEILTON MÁRCIO DE SOUSA RESENDE, SHARLEY
MARCOS RIBEIRO, RUI MILTON PATRÍCIO DA SILVA e JEM CARLOS PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao crime de associação criminosa armada: fica o
réu JOHN KLEBER MACIEL RODRIGUES,WALDEILTON MÁRCIO DE SOUSA RESENDE, SHARLEY MARCOS RIBEIRO, RUI
MILTON PATRÍCIO DA SILVA e JEM CARLOS PEREIRA DA SILVA, definitivamente absolvidos. Para conhecimento de todos é
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso
do Tocantins/TO, aos 11/01/2022. Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi. RENATA
DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 00008566220188272731 Chave: 693648116518
Acusado: MATHEUS BATISTA REIS GOMES e LUCAS COSTA PEREIRA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado MATEUS BATISTA REIS GOMES, brasileiro, solteiro,
desocupado, natural de Paraíso/TO, nascido aos 25.11.1995, filho de Raimundo Nonato Gomes e de Paírícía Batista Fieis,
residente na Rua Cassimiro de Abreu, 1125, Setor Jardim Paulista, Paraíso/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA
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CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto e
considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para condenar MATHEUS
BATISTA REIS GOMES, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.-PENA
DEFINITIVA: no importe de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. No regime
ABERTO. Fica o réu MATEUS BATISTA REIS GOMES, definitivamente condenado. Para conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, aos 11/01/2022. Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi.RENATA DO
NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0013166-77.2021.8.27.2737
Ação: Usucapião
Requerente: VANDERLEI JOSE PEREIRA AIRES
Requerido: GILVANE PEREIRA AMARAL
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes,
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância,
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 10/01/2021. Eu, Diana Mascarenhas
Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio
do fórum.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0005652-15.2017.8.27.2737
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: ELENIR DE OLIVEIRA SILVA
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio INTIMAÇÃO da parte abaixo qualificada, para a parte autora, a fim de que venha dar andamento em 05 dias, (art. 485, III,
CPC), sob pena de extinção do feito.. Tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos. a requerida
ELENIR DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, natural de São Simão –GO, nascida em 13/09/1961, casada, lavradora, portadorada
Cédula de Identidade RG nº 226.4851SSP/TO, inscrita no CPF sob nº 369.203.551-91, filha de Antônio Ribeiro da Silva e Julia
Maria de Oliveira Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação,
advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC) para apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta, nos termos do artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o
despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser
acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br.
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e
afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 11/01/2022. Eu, Diana Mascarenhas Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo.
CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra.

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o
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acusado: EDISEU PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo ‘Édio ou Mike Tyson’, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Nazaré/TO,
nascido em 13/11/1971, filho de Genésio Avelino de Araújo e Alderina Pereira de Araújo, portador do RG 365.339 2ª via SSP/TO
e CPF 715.197.011-01, nos autos de Ação Penal n° 0002896-82.2021.8.27.2740/TO, por estar em lugar incerto ou não sabido,
conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Expirado o prazo do
edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, os autos serão
certificados e conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
Secretaria Judicial Unificada Das Varas Cíveis

Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 https://www.tjto.jus.br/ - Email: seci@tjto.jus.br
MONITÓRIA Nº 0017129-25.2018.8.27.2729/TO
AUTOR: FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA
RÉU: RAMOS E SANTANA CONSTRUTORA LTDA
EDITAL Nº 4362672
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito da 2ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0017129-25.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por FERROTEC
DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA em desfavor de RAMOS E SANTANA CONSTRUTORA LTDA, e que por este meio
procede a CITAÇÃO da parte Requerida RAMOS E SANTANA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20689877000149,
atualmente em endereço incerto e não sabido, para que esteja ciente da determinação do evento 60 prescrito abaixo:
A pretensão visa ao cumprimento de obrigação instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC/2015).
Nos termos do artigo 701 do CPC/2015, expeça-se mandado de pagamento, e CITE-SE E INTIME(M)-SE o (s) réu (s) para
pagamento do valor reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, anotando-se, nesse mandado, que, caso o (s) réu (s) cumpra(m) o mesmo no prazo ora determinado, ficará(ão) isento (s)
de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º).
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 309180697118 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4362672v2 e do código CRC e260de8e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 16/12/2021, às 18:24:15
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões

PROCESSO
21.0.000027027-7
INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO
Concurso Público
Decisão Nº 5444, de 17 de dezembro de 2021
Tratam-se os autos de contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnicos de organização, planejamento
e realização de concurso público, a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, inscrita sob o CNPJ/ME sob o nº 33.641.663/000144, visando o preenchimento de vagas existentes e as que vierem a vagar durante a vigência do certame, bem como a formação
de cadastro de reservas, nos cargos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), conforme
Anexo I do Projeto Básico NOVO, juntado no evento 4004250.
Considerando a pertinência e as ponderações das razões apresentadas pelo Diretor Geral, no Despacho 83925 ASJUADMDG
(evento 4087127), com o fim de garantir a harmônia e higidez jurídica entre a Proposta escolhida, a Minuta do Contrato DCC
(evento 4073315), e a decisão que autoriza a contratação direta, TORNO SEM EFEITO a Decisão Nº 5382/2021
(evento 4081128) para, tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer 1879 ASJUADMDG (evento 4075984), da
Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral, ante a comprovada adequação orçamentária, consubstanciadas
na Informação 39727, prestada pela DIVPODG (evento 4022440), e nos Despachos da DIFIN (eventos 4027024 e 3990028),
APROVAR o Projeto Básico NOVO, juntado no evento 4004250, ao tempo em que DECLARO a DISPENSA DE LICITAÇÃO,
com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, visando à contratação direta da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV,
inscrita sob o CNPJ/ME sob o nº 33.641.663/0001- 44, objetivando o preenchimento de vagas existentes e as que vierem a
vagar durante a vigência do certame, bem como a formação de cadastro de reservas, nos cargos do quadro de pessoal do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), conforme Anexo I do Projeto Básico NOVO, juntado no
evento 4004250, pelo valor global estimado de R$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais), conforme Proposta
(evento 4015245) e Minuta do Contrato DCC (evento 4073315).
Em caso de acolhimento, manifesto-me pela remessa dos autos à:
1 - DADM/DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual, com base na minuta aprovada
(evento 4073315), e
2 - DIGEP para conhecimento e acompanhamento, bem com o envio dos autos à Diretoria Financeira, tão logo aberto o SIAF-TO
no exercício 2022, afim de que proceda a reserva e o empenho respectivos.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
Portaria Nº 25, de 11 de janeiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Luiz Zilmar dos Santos Pires para, sem prejuízo de suas
funções, auxiliar na Comarca de Itaguatins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 26, de 11 de janeiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 783, de 29 de março de 2021, que designou o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas para,
sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Comarca de Itaguatins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Portaria Nº 27, de 11 de janeiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Wanessa Lorena Martins de Sousa Mota para, sem prejuízo de
suas funções, auxiliar na Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Araguaína, no período de 11 de
janeiro a 5 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11/1/2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 29, de 12 de janeiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002479-9;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 10 de abril de 2022, os efeitos da Portaria nº 324 ASPRE, de 10 de
fevereiro de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos
julgamentos (decisões, sentenças) e despachos no 3º Juizado Especial da Comarca de Palmas, bem como a equipe do Cartório
NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 22/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de janeiro 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 390/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000010648-5, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Credilink Informações de Crédito - Ltda, que tem por objeto a contratação do serviço de acesso
a informações cadastrais de base de dados enriquecida - Plataforma Credilink: Confirme-Online, com vistas a auxiliar nos
mandados de citações e intimações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Jorge Borges de Figueiredo, matrícula 358244 como fiscal técnico do contrato nº 390/2021 e o
servidor Mauro Sérgio Braz, matrícula 360049, como substituto, 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 fiscal técnico comunicará ao gestor que
notificará a contratada para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo
estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 3050/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de dezembro de 2021
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 386/2021, referente ao Processo Administrativo nº 21.0.000030416-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Empresa J. Câmara & Irmãos S/A, que tem por objeto contratação de empresa jornalística (jornal escrito JORNAL DAQUI) visando à publicação dos atos administrativos relacionados aos procedimentos licitatórios que serão realizados
em 2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Moacir Campos de Araújo, matrícula nº 176342, como gestor do contrato nº. 386/2021, e a
servidora Pauline Sabará Souza, matrícula 244453, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
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conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PROCESSO
21.0.000011520-4
INTERESSADO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO
Decisão Nº 5491 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Cuidam os presentes autos da Ata de Registro de Preços 34/2021, firmada com a empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO - EIRELI visando à aquisição futura de bens permanentes (eletrônicos), para atender às necessidades do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Acolhendo, por seus próprios fundamentos, o Parecer 1941/2021 da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral
(evento 4094554), e, com amparo no artigo 7º da Lei 10.520/2002,Cláusula Décima Sétima, subitem 17.1 da Ata de Registro de
Preços 34/2021, bem assim, na Cláusula Sexta, subitens 6.1, 6.1.1, alínea "a" e 6.5 da aludida ARP, no exercício das atribuições
a mim conferidas pelo inciso XII do art. 1º do Decreto Judiciário 99/2013, APLICO à empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO - EIRELI, por descumprimento total das obrigações assumidas, a seguinte sanção:
- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 2 (dois) anos.
Outrossim, como corolário da sanção acima, DETERMINO o Cancelamento do Registro da empresa SPACE INFORMÁTICA
E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI na Ata em referência.
Encaminhem-se os autos à SPADG para publicação e ciência desta decisão à empresa fornecedora.
Após decurso do prazo para recurso, encaminhem-se os autos à COLIC para as demais medidas cabíveis.
Concomitante, à DPATR/DIADM para ciência e, não havendo outras medidas a serem adotadas, fechamento/conclusão do feito
no sistema SEI.
Antonio José Ferreira de Rezende
Diretor Geral em Substituição

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Atas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2021
PROCESSO Nº 21.0.000005536-8
Aos 12 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (12/01/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02,
3º andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021, de 11 de
março de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, referente à continuidade do
julgamento com a abertura dos envelopes n.º 02 de Proposta de Preços da Concorrência nº 009/2021 – Contratação de
empresa especializada para execução da reforma do prédio do Fórum da comarca de Augustinópolis –TO.
Considerando que a Secretaria titular desta CPL, bem como o primeiro, segundo e terceiro suplentes estão em
trabalho remoto, foi convocada a quarta suplente Gabriele Batista Crispim para atuar nesta sessão. Ante a Decisão
(4081114) do julgamento do recurso apresentado pela licitante CONSTRUPLAC, todas as empresas foram
convocadas para esta sessão, conforme o evento 4096044. Na sessão anterior restaram HABILITADAS as licitantes
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CONTINENTAL — SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI e MHM CONSTRUÇÕES LTDA – ME. Registro que compareceu a esta sessão somente o representante legal da
empresa CONSTRUPLAC - COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI. Em seguida o Presidente da CPL declarou aberta à
sessão às 14:00 hs, e informou que a autoridade superior ao apreciar o recurso interposto pela licitante CONSTRUPLAC
COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI negou provimento ao mesmo mantendo as habilitações das licitantes MHM
CONSTRUÇÕES LTDA e CONTINENTAL — SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Atos contínuos ao
julgamento foram abertos os envelopes 02 (Propostas de Preços) das empresas habilitadas, as quais foram rubricadas pelos
presentes, e apresentaram os seguintes valores: 1 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA ofertou o valor de R$ 1.040.822,90
(Um milhão, quarenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos); 2 - CONSTRUPLAC COM. MAT.
CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI ofertou o valor de R$ 1.127.789,23 (Um milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e
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oitenta e nove reais e vinte e três centavos); e 3) - CONTINENTAL — SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
ofertou o valor de R$ 1.131.850,91 (Um milhão, cento e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e um
centavos). Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão para análise das planilhas
de preços (envelope nº 02), oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 17/01/2022, às 12:15 horas, no mesmo
local. Reafirmamos que todas as comunicações aos licitantes referentes a esta licitação será processada por meio dos emails constantes na Ata da 1ª sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas, bem
como através do sito deste Tribunal de Justiça. Atas serão disponibilizadas no site deste Tribunal de Justiça e no Diário da
Justiça Eletrônico. A presente sessão foi encerrada às 14:30 hs. Nada mais requerido nem a tratar, foi lavrada a presente
ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Ênio Carvalho de Souza
Membro - Secretário - da CPL
Gabriele Batista Crispim
Membro - suplente da CPL
Empresas:
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI
Paulo Edgar Tavares
CONTINENTAL – SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Lorena Alves Pereira
(ausente)
MHM CONSTRUÇÕES LTDA
João Humberto Teles de Menezes
(ausente)

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos

EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR SPACE INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2021
PROCESSO 21.0.000011520-4
O Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com amparo no artigo 7º da Lei 10.520/2002, no artigo 87, inciso
III, da Lei 8.666/93 e na Cláusula Décima Sexta, subitem 17.1 da Ata de Registro de Preços 34/2021, bem assim, na Cláusula
Sexta, subitens 6.1, 6.1.1, alínea "a" e 6.5 da aludida ARP, no exercício das atribuições conferidas pelo inciso XII do art. 1º do
Decreto Judiciário 99/2013 e consoante o quanto apurado nos autos do Processo 21.0.000011520-4 CANCELA, por este ato, a
contar do dia 29 de dezembro de 2021, o registro de preços da empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO - EIRELI, constantes da Ata de Registro de Preços nº 34/2021, por descumprimento total das obrigações
assumidas com aplicação da seguinte sanção: Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do
Tocantins pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da Decisão nº 5491/2021, evento 4094555.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 17/2022, de 11 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA CENTRAL DE MANDADOS, no período de 17/01/2022 a 20/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104904;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

357752

ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE

Publique-se. Cumpra-se.

Cargo

21

Período

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 17/01/2022 à 20/01/2022

JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 18/2022, de 11 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093,
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104902
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora LUIZA MARIA RODRIGUES, matrícula nº 50373, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS no
período de 01/01/2022 a 01/02/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva
substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO LAURITO PARO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 66/2022, de 11 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora FABIANA DRUDI COSTA FLORES, matrícula nº 277922, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 07 a 16/01/2022, a partir de 07/01/2022 até 16/01/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 10/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Elias Rodrigues Dos Santos
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 67/2022, de 11 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor SHANDERLLAN ARAUJO PEREIRA, matrícula nº 354201, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2022, a partir de 07/01/2022 até 05/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Elias Rodrigues Dos Santos
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 19/2022, de 11 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor MARDEI OLIVEIRA LEÃO, matrícula nº 352643, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 17/01/2022 a
15/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104903;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
358424

MAYANNA DIAS TERRA E BRITO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

17/01/2022 à 15/02/2022

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 68/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 144164, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 10 a 19/01/2022, a partir de 12/01/2022 até 19/01/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 20/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, d e
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor AFONSO AQUINO BARROS, matrícula nº 1292, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 13/12/2021 a 17/12/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104926;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353193

AURISTELA DE SOUSA PARENTE ROCHA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 13/12/2021 à 17/12/2021

MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 21/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
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1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor AFONSO AQUINO BARROS, matrícula nº 1292, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 09/12/2021 a 10/12/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104927;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353193

AURISTELA DE SOUSA PARENTE ROCHA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 09/12/2021 à 10/12/2021

MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 22/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, d e
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor AFONSO AQUINO BARROS, matrícula nº 1292, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 06/12/2021 a 07/12/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104928;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353193

AURISTELA DE SOUSA PARENTE ROCHA

CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 06/12/2021 à 07/12/2021

Publique-se. Cumpra-se.
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 23/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, d e
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor AFONSO AQUINO BARROS, matrícula nº 1292, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 23/11/2021 a 26/11/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104929;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353193

AURISTELA DE SOUSA PARENTE ROCHA

CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 23/11/2021 à 26/11/2021
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MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 24/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, d e
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora LUCILEIDE CARVALHO NUNES, matrícula nº 98823, ocupante do
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL, no período de
10/01/2022 a 08/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104930;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
354395

KATIAN DOS SANTOS COSTA SIPAUBA

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO

10/01/2022 à 08/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 69/2022, de 12 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SIMONNY REGIA DIAS ALVES , matrícula nº 354372, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 12/01 a 09/02/2022, a partir de 12/01/2022 até 09/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 15/02 a 15/03/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 70/2022, de 12 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JONATHAN DA SILVA LOPES , matrícula nº 358256, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 12/01 a 10/02/2022, a partir de 12/01/2022 até 10/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 05/09 a 04/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
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PORTARIA FÉRIAS Nº 71/2022, de 12 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora HERICA JANAYSE BESERRA VIEIRA CANTARELI, matrícula nº 232561, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 12/01 a 05/02/2022, a partir de 12/01/2022 até 05/02/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 28/02 a 24/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 72/2022, de 12 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora NAYANNA CARVALHO NAVEGA, matrícula nº 354111, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 06/02 a 07/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 73/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROMIZA DE SOUZA MILHOMEM, matrícula nº 353533, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 10 a 27/01/2022, a partir de 10/01/2022 até 27/01/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 09 a 26/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 25/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104933
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE, matrícula nº 249340, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem
prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GUARAÍ no período de
01/01/2022 a 31/12/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 74/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, a partir de 10/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto
dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marco Antonio Da Silva Castro
Diretor do Foro Substituto
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 26/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da
Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ARION DO NASCIMENTO LOPES, matrícula nº 96535, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - 1ª VARA CÍVEL, no período de 10/01/2022 a 24/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104954;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a)
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
246055

DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 24/01/2022

JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 27/2022, de 12 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, matrícula nº 228841, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 12/01/2022
a 21/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/104931;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a)
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
224069

GIANE CRISTINA DE CARVALHO

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

12/01/2022 à 21/01/2022
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CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
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Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des . RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

