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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016144-75.2020.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: SUPERMERCADO REAL EIRELI EPP
ADVOGADO: EDSON JOSÉ FERRAZ (OAB TO006694)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
INTERESSADO: SELMA LECY CAJANGO COELHO DE MORAES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de
Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício o a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. 2. Os
embargantes alegaram contradição em relação à súmula 393/STJ, porquanto entendem que a própria CDA seria suficiente para
dirimir as questões meritórias apresentadas e se caracterizaria como prova pré-constituída, de modo que não haveria como
incluir a sócia no polo passivo da execução e aplicar a multa moratória no patamar de 60%, pois seria necessário que o
exequente demonstrasse a circunstância do art. 135, III, e do art. 161, ambos do CTN. 3. Contudo, não há contradição entre a
aplicação da súmula 393/STJ e as provas dos autos, uma vez que a CDA não se presta para comprovar que a sócia não agiu
nos moldes do art. 135 do CTN. 4. Em relação à aplicação da multa moratória no patamar de 60%, aqui não houve aplicação da
súmula 393/STJ. Diversamente, o mérito da questão foi enfrentada tanto no voto do relator originário, quanto no voto divergente.
5. A segunda contradição apontada teria ocorrido entre o objeto da ação – não recolhimento do ICMS do mês 04/2019, declarado
pelo contribuinte, o que o tornaria mero inadimplente, e não infrator de lei – e o seguinte trecho do acórdão: “No entanto, a multa
indicada na CDA como fixada com fundamento no art. 48, I, da Lei Estadual 1.287/2001 é punitiva, aplicada para punir o
contribuinte por desrespeito à norma tributária, qual seja, ter deixado de recolher imposto declarado em documento de
informação e apuração”. 6. Também neste ponto não há contradição entre o objeto da ação e o voto divergente. Houve, sim,
equívoco na premissa adotada pelos agravantes/embargantes de que a multa indicada na CDA seria moratória, uma vez que,
conforme consta no próprio título executivo, a multa é punitiva e foi aplicada com supedâneo no art. 48, I, da Lei Estadual
1.287/2001. 7. Os embargantes apontara, ainda, omissão no tocante à manifestação acerca “do art. 48, I da Lei 1.287/2001 x art.
150, da Constituição e 161 do CTN, bem como da jurisprudência do STF com efeito processual de Repercussão Geral RE
582.461-SP”, e à inclusão automática da sócia, ao não realizar o cotejamento entre o fato jurídico determinante e a jurisprudência
apontada. 8. No tocante à omissão em relação à inclusão automática da sócia e o cotejo entre o fato jurídico determinante e a
jurisprudência apontada, não há qualquer omissão no julgado. Houve, sim, ocorrência de óbice intransponível, consistente na
ausência de provas pré-constituídas, que impediu a análise meritória da questão. 9. Em relação à omissão de manifestação
acerca “do art. 48, I da Lei 1.287/2001 x art. 150, da Constituição e 161 do CTN, bem como da jurisprudência do STF com efeito
processual de Repercussão Geral RE 582.461-SP”, os embargantes apontam o art. 48. I, da Lei 1.287/2001 como se a exação
contida no dispositivo consistisse em multa moratória quando, na verdade, consiste em multa punitiva. 10. Por se tratar de multa
punitiva, não há que se falar em limitação ao máximo de 20%, conforme estabelecido no RE 582461, pois neste a multa
analisada foi moratória, fixada no patamar máximo de 20%, era moratória. 11. Já quanto à multa punitiva, a imposição do STF é
que não exceda a 100% do valor tributo. No caso concreto, a multa foi aplicada em 60%, dentro do limite estabelecido pelo STF
e no percentual indicado no art. 48, I, da Lei 1.287/2001. 12. Como se vê, o acórdão embargado não contém contradições ou
omissões. Ocorreu, sim, conclusão contrária aos interesses dos embargantes. 13. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria
questão de fundo a viabilizar, em sede recursal inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 14. Mesmo
que os embargos visem prequestionar a matéria a ser levada à apreciação das Cortes Superiores, sob a alegação de ter ocorrido
omissão quanto aos dispositivos invocados, deve ser observada a regra do artigo 1.022 do CPC, situação não verificada no caso
concreto. 15. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
ACÓRDÃO: A 2ª Turma da Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração e manter hígido o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora,
Desembargadora Ângela Prudente. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy
Gomes de Almeida. Palmas, 09 de dezembro de 2021.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009064-26.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002644-28.2020.8.27.2736/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: HORIZONTE AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DINIZ (OAB GO040565)
1º AGRAVADO: ANTONIO LUIS LOPES GUIMARAES
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ADVOGADO: MARCELO MARTINS BELARMINO (OAB TO01923A)
2º AGRAVADO: BEATRIZ RIBEIRO DAS NEVES
ADVOGADO: MARCELO MARTINS BELARMINO (OAB TO01923A)
1º INTERESSADO: EDEMAR FERREIRA NUNES
2º INTERESSADO: ENERCINA ALVES DA SILVA RIBEIRO
3º INTERESSADO: PEREIRA MENDES
4º INTERESSADO: VIVALDO AVELINO DE MOURA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PONTE ALTA DO TOCANTINS
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE.
RETRATAÇÃO DA DECISÃO DA ORIGEM. PERDA DE OBJETO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO COMUNICAÇÃO AO
TRIBUNAL. EQUÍVOCO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO
ANULADO. 1. Compulsando os autos originários, percebe-se que antes mesmo da juntada do Relatório na data de 27/08/2021 –
evento 12, o Juízo de origem já havia reconsiderado a decisão objurgada, cuja decisão foi proferida na data de 09/08/2021, muito
antes do julgamento do Agravo de Instrumento ocorrido em 07/10/2021, deste modo o Agravo, supostamente desrespeitado, já
havia perdido o seu objeto, pois se originava de decisão que havia sido tornada sem efeito. 2. Zelosamente o Juízo Singular
determinou a comunicação da referida decisão de reconsideração ao Tribunal, não obstante, por equívoco processual, isso não
foi realizado, o que possibilitou o julgamento do Agravo de Instrumento. 3. Embargos declaratórios conhecidos e providos para
anular o Acórdão e julgar prejudicado o Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos Embargos de Declaração para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR o Acórdão e JULGAR
PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 932, III do
Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008899-76.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0045129-69.2017.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: HERICO REZENDE DANTAS
ADVOGADO: NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA (OAB TO008677)
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
1º INTERESSADO: WILLIAM REZENDE DE LEMOS
2º INTERESSADO: WR CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE APRESENTA IRRISÓRIO. 1.1. A fixação dos honorários advocatícios
com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. 1.2. Apresenta-se adequada e razoável a fixação do valor dos honorários no importe de 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, quando verificado que o valor da
causa não se apresenta muito baixo (R$ 39.946,08), tampouco inestimável ou irrisório o proveito econômico.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencida a
Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HERICO REZENDE DANTAS para, reformando parcialmente a Decisão impugnada, fixar o valor dos honorários de sucumbência
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil nos termos
do voto do Relator e o voto do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando o relator. Palmas, 09 de dezembro de 2021.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 2540098 - Prazo de 20 (vinte) dias
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado doTocantins, na forma da
Lei, etc..
FAZ SABER, aos que do presente Edital para fins de INTIMAÇÃO da executada THAIS MARTINS DOMINGUES, brasileira,
solteira, pecuarista, portadora do CNH sob o nº 030.011.861-49 e CPF nº 010.562.251-65, com endereço incerto e não sabido,
de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0000526-60.2015.827.2702, Ação: Execução de Título Extrajudicial
que lhe move FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, acerca da
penhora realizada em ativos financeiros da mesma, junto ao Itaú Unibanco S/A, no importe de R$49.316,80(quarenta e
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nove mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), para requerer o que lhe achar de direito, ficando ciente do prazo de 05
(cinco) dias, para comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável ou que ainda remanesce
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob
pena de liberação dos valores a parte exequente, conforme despachos proferidos nos eventos 84, 93 e 144 da ação acima
identificada. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 13 de abril de 2021 .Eu (Sheily Aires Freire
Peruzzo), Técnica Judiciária, digitei e conferi.

ARAGUAINA
1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 30 dias

CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania,
processam os autos de Divórcio Litigioso N°. 0017448-33.2016.8.27.2706 chave 846712578416, requerido por GIRLENE
SOUSA MONTEIROem face de ALMIR SILVA MONTEIRO, sendo o presente para CITAR a parte requerida, Sr. ALMIR SILVA
MONTEIRO, nascido em 10/01/1971, filho de Tarcila Silva Monteiro e Aniceto do Livramento Monteiro, estando em lugar incerto
e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de
advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão. E, para que não aleguem ignorância,
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e,
através do número 0017448-33.2016.8.27.2706 e chave 846712578416 do processo acima informados, é permitido o acesso
integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e dois (19/01/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00182578120208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e ELSON ALVES, brasileiro, filho de Arcanja Alves,
nascido aos 04/04/1987,inscrito no CPF nº 029.336.151-77, vivendo em união estável, lavrador, natural de Babaçulândia/TO ,
sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o
acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 29, § 1º, III da Lei nº 9.605/98 c/c
artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do
presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na
imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de
novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo
n°00243388020198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e CLEITOMAR SOUSA DOS SANTOS, brasileiro,
convivente em união estável, vaqueiro, natural de Araguaína/TO, nascido em 31/05/1999, filho de Manoel Oliveira dos Santos e
Maria de Sousa Oliveira, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze)
dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código
Penal ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a
noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no
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átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da
Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00036950420198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOAQUIM DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido em 21/06/1990, natural de Conceição do Araguaia/PA, filho de José Taveira dos Santos e Aldenora Borges da
Silv , sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o
acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV c/c com o
artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida,
contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será
publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de
Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00093274020218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e ALEXANDRE FERNANDES DE SOUSA, vulgo
Ananás ou Lepreu, filho de Marcenilda Fernandes de Sousa, nascido em 01/01/2001, residente em local incerto e não sabido ,
sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o
acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal. ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima –
Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

3ª vara cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a Ação Procedimento Comum Cível nº 0012462-60.2021.8.27.2706, Chave
nº656223876721.Valor da causa R$ 19.537,82 (dezenove mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), proposta
por RAIMUNDO NONATO MARTINS DUARTE em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO SOARES DA COSTA, sendo o presente
Edital para CITAR o requerido ESPÓLIO DE JOÃO SOARES DA COSTA, por todos os termos da ação, para, querendo,
contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 04 a seguir transcrito:"
Concedo ao Autor os benefícios da Justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. O Autor pede a citação
por edital do Espólio de João Soares da Costa. Trata-se de citação ficta. Mas de fato não há outra forma de realizar essa citação,
em conformidade com o teor da certidão de óbito, juntada na CERTOOBT12 do evento 1. Em 2014 foi dada a notícia do de
cujus ter deixado quatro filhos maiores, mas não há indicação de seus nomes e endereços. O corpo do de cujus foi enterrado em
Colinas dos Tocantins. Posto isso, a publicação do edital de ser efetuada na rede mundial de computadores, no sítio do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada
neste feito. O prazo do edital é de 40 dias, a fluir de uma única publicação. Será nomeado curador especial na hipótese de
revelia. Com espeque no parágrafo único do artigo 257 do Código de Processo Civil, determino a publicação do edital também
em jornal local de Colinas do Tocantins. Bastará uma publicação, a ser comprovada neste feito. Intime-se e cumpra-se." (Ass:
Alvaro Nascimento Cunha).ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 de Janeiro de 2022. Eu, Maria Alice Ferreira da
Silva, estagiária, que digitei e conferi.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Tutela Cautelar Antecedente nº 0017618-63.2020.8.27.2706, Chave
nº103469733620 Valor da causa R$3.700,00, proposta por LUCIANA SOUSA ARAÚJO em desfavor de CAIXA CONSORCIOS
S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, WELISON MARQUES FILHO 07035872183, M. D. VENANCIO, CAIXA
SEGURADORA S/A, ANTÔNIO CARLOS CASTELANI JÚNIOR e WELISON MARQUES FILHO, sendo o presente Edital para
CITAR os requeridos sendo: ANTÔNIO CARLOS CASTELANI JÚNIOR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ
sob nº. 10384775/0001-61, na pessoa do seu representante legal e M. D. VENANCIO, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ 16.462.296/0001-00, na pessoa representante legal, por todos os termos da ação, para, querendo, contestar a ação no
prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 73.OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor
do processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias:
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e
chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente
cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do
Estado do Tocantins. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezessete dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
dois(17/01/2022). Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito

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

Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002111-47.2020.8.27.2711/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTRO
RÉU: GILDAIR RAMOS DOS SANTOS E OUTRO
EDITAL Nº 4307916
O Doutor JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Aurora do
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 1ª Escrivania
Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 00021114720208272711, que o Ministério Público Estadual move
contra o(a) acusado(a) GILDAIR RAMOS DOS SANTOS, brasileira, união estável, nascido em 29/09/1982, natural de
Barreias/BA, filho de Valdecy Ramos dos Santos e de Gildasio Pereira dos Santos, portador do CPF nº 015.063.465-02,
residente em lugar incerto e não sabido, por infração tipificada no artigo 180 parágrafos 1º e 2º, do Código Penal (receptação
qualificada pelo exercício de atividade comercial), e como o referido réu não foi encontrado, mandou o MM. Juiz de Direito
expedir o presente Edital de Citação para dentro do prazo de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito, através de
advogado constituído, caso não possua condições financeiras para constituí-lo, lhe será nomeado Defensor Público, em sua
defesa o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E,
para que chegue ao conhecimento da acusada e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este
Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste estado. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, aos dezembro de 2021. Eu MARIA LUCIA MOREIRA
BATISTA, Servidora de Secretaria, o digitei e conferi.

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

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital de Intimação de Sentença com prazo
de 15(quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio vem INTIMAR A VÍTIMA DANIELA RODRIGUES
DAMACENO, brasileira, solteira, natural de Guaraí/TO, nascida aos 27/07/1995, filha de Anadir Rodrigues Damaceno, CPF
058.525.081-28, residente na Av. Tiradentes , n.º 598, Jardim Irani, Guaraí/TO, estando atualmente em local incerto e não
sabido, da sentença proferida nos autos supramencionados, cujo resumo segue transcrito: "[Breve relato. DECIDO.Detida
análise dos autos faz perceber que o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência findou-se, sem que a vítima
pleiteasse a prorrogação.Tal assertiva indica ao juízo que a situação de risco cessou-se, tanto que a vítima não manifestou
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interesse na prorrogação, sendo as medidas protetivas, por ora, dispensáveis.Posto isto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal e artigo 485 inciso IV do Código de Processo
Civil].Intimem-se.Após, proceda-se a baixa definitiva.Intimem-se. Após, proceda-se a baixa definitiva. Sentença publicada aos
18 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dois(18/01/2022). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins, aos 19/01/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do
Magistrado Fabio Costa Gonzaga que mandou expedir o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15
(quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio vem INTIMAR o HIARLLA AQUINO DA SILVA, brasileiro,
união estável, nascido aos 17/05/1995, natural de Pedro Afonso/TO, filho de NEUSA AQUINO DA SILVA,inscrita no CPF
05621999185, residente na RUA BOA VISTA, 3091 - SETOR ALVORADA II - 77700000 - Guaraí/TO, estando atualmente em
local incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos supramencionados, cujo resumo segue transcrito: "[...] Posto
isto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal
e artigo 485 inciso IV do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, proceda-se a baixa definitiva. [...]. Sentença publicada aos
18 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dois (18/01/2022). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, aos 18/01/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado
que mandou expedir o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência que tem como
Autora, DANILA BRITO DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, possuidora do CPF 083.365.461-62 e RG 1208437 SSP/TO, filha
de Marli Brito e José Paes Landim de Oliveira, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como esta se encontra em
lugar incerto e não sabido, conforme consta na certidão do senhor oficial acostada nos respectivos autos da medida protetiva de
urgência, fica INTIMADA PELO PRESENTE, dos termos da r. decisão que INDEFERIU o requerimento de medidas protetivas de
urgência. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 10/01/2022. Elaborado por Renata
Tavernard Vaz Caixeta, estagiária, matrícula 360052, e corrigido por mim, Bárbara Pereira Xavier, Diretora de
Secretaria, matrícula 357073, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente. FÁBIO COSTA
GONZAGA, Juiz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 92/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 20 de janeiro de 2022
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das
atribuições legais e etc.
CONSIDERANDO o deferimento de férias da servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis, matrícula nº 272741, lotada no
CEJUSC dessa Comarca de Guaraí-TO, a serem usufruídas no período de 12/01/2022 até 10/02/2022.
R E S O L V E:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor JAIR SILVA EVANGELISTA, matrícula nº 101875 para, sem prejuízos de suas funções,
substituir a servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis, matrícula nº 272741 no período de 12/01/2022 até 10/02/2022.
Art. 2° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça, CGJUS, Diretoria de Gestão de Pessoas, para conhecimento e
providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0009187-02.2014.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) DJAIME PEREIRA DE CASTRO, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de junho de 1971, natural de Peixe/TO, filho
de Raimundo Araújo de Castro e de Luíza Pereira de Castro,, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas
sanções do crime do art. 306, § 1º, inciso II e § 2º, da Lei nº 9.503/97. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediuse o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado
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do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 171, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante disso, nos termos
do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo extinta a punibilidade do (a) acusado (a) DJAIME PEREIRA DE CASTRO". Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19/01/2022. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente
Administrativa, lavrei o presente.

3ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo e Escrivania do 3º CíveL processam-se os autos da Ação de MONITÓRIA Nº 0011068-38.2019.8.27.2722/TO
que TETO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 02.364.539/0001-55 e com inscrição Estadual sob o nº 29.061.536-4 move em desfavor de NILTON SEBASTIAO TAVEIRA, e
por este meio CITA NILTON SEBASTIÃO TAVEIRA, brasileiro, casado, Militar Aposentado, inscrito no CPF sob nº
209.574.401-20, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia devida ou
embargar, bem como os honorários advocatícios fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa,
ciente de que cumprida a obrigação ficará isenta de custas, e caso não haja o pagamento, nem o oferecimento de embargos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será
através da Chave n.º 791046631719, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 19 de janeiro de 2022. Eu SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª
Instância, digitei e subscrevo.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GURUPI/TO – 1º
SEMESTRE/2022 2ª TEMPORADA
O Juiz de Direito da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins,
em observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste edital que,
será dado início a 2ª temporadas de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi-To, conforme pauta de julgamentos abaixo
elaborada, com início de cada sessão às 08h30min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art. 429/CPP. Este edital servirá
como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como para aqueles que,
eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação dos Assistentes de
Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão sorteados 80 (oitenta) jurados, dentre eles, 15
(quinze) suplentes e o sorteio dos jurados designado para o dia 25/01/2022 às 13h00min no Salão do Júri da Comarca de Gurupi. O
número jurados e de suplentes se justifica para evitar eventual adiamento de julgamento por falta de jurados em número suficiente, conforme
ocorreu noutras temporadas bem como em razão da pandemia da COVID19..

1 0002001-49.2019.827.2722

2

0005297.45.2020.827.2722

3

0013652.49.2017.827.2722

4 5000026.39.1998.827.2722
5 0006111-28.2018.827.2722
6 5000029.37.2011.827.2722

ROGERIO DE
CARVALHO BRITO

JOSELITO DE
CARVALHO
PEREIRA TO6765

SOLTO

CARLOS
DANYELLA
ALBERTO
LOPES DA SILVA PRESO
RIBEIRO DE
CARDEAL
AMEIDA
JOHNNATA
GOMES FERREIRA DEFENSORIA
PRESO
CAMPOS
MARCOS
BRADO DE
ROGERIO
OLIVEIRA VILAS FORAGIDO
RODRIGUES
BOAS
SOBRINHO
CICERO INACIO
DEFENSORIA
SOLTO
LOIOLA
JOSE ORLANDO
JOSE COELHO
CARNEIRO DA
SOLTO
DE OLIVEIRA
SILVA
RONNY VIEIRA DA
DEFENSORIA SOLTO
SILVA
RICARDO FRAGA
DEFENSORIA
SOLTO
FERREIRA

12/07/19

14/03/22

3ª TEM

20/07/21

16/03/22

3ª TEM

11/09/20

18/03/22

3ª TEM

20/11/19

21/03/22

3ª TEM

05/02/2029 23/03/22

3ª TEM

20/05/15

3ª TEM

25/03/22
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Gurupi,quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, Jossanner Nery Nogueria Luna, Juiz de Direito da Juízo da Especializada no Combate
à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0006444-72.2021.8.27.2722
Denunciado: ALEX MARINHO DIAS
Vítima: C. V. D.
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ALEX MARINHO DIAS, brasileiro, casado, vigilante, natural
de Gurupi-TO, nascido em 16.06.1978, filho de Cecília Vieira Dias e de Luiz Marinho Torres, CPF 832.068.501-00,
atualmente em local incerto e não sabido, E INTIMÁ-LO da sentença: DECIDO: A materialidade delitiva pode ser extraída do
laudo de exame de corpo de delito (evento 9, LAUDO/1, dos autos do IP). Os indícios de autoria também restaram comprovados
pelas declarações colhidas em juízo. Vejamos: A vítima CECÍLIA VIEIRA DIAS afirmou em juízo, que: "é mãe do acusado. Que
os fatos são verdadeiros. Que o acusado é agressivo e usuário de drogas”. O informante JOÃO NOLETO DOS SANTOS,
informou que: “convive com a vítima. Que visualizou as lesões na companheira, como também esteve presente no momento do
ocorrido”. O acusado ALEX MARINHO DIAS embora intimado (evento 43), não compareceu a audiência. Assim, teve sua revelia
decretada nos termos do art. 367 do CPP. Quanto ao crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, a paz e
a tranquilidade da pessoa, tem-se que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças proferidas causem efetivo
temor à vítima, que é o caso dos autos, já que a vítima revelou durante a instrução ter sentido medo delas e que, inclusive,
solicitou medida protetiva. No tocante ao delito de lesão corporal, observo que o laudo pericial produzido detectou a presença
de escoriação na vítima causadas por instrumento contundente, o que, juntamente com as provas produzidas em juízo, não
deixam dúvidas da ocorrência do crime em questão. A Defesa alega que não há provas suficientes para a condenação quanto ao
delito, entretanto a alegação é incabível, haja vista que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher há
uma compreensível ausência de testemunhas presenciais. Por este motivo, as palavras da vítima, quando aliadas a outros
elementos de convicção (laudo de lesões corporais) possuem especial relevância, tal qual a hipóteses dos autos, tornando
suficiente para sustentar um decreto condenatório. Assim, afastada a tese defensiva, encontram-se provadas a autoria e a
materialidade delitivas quanto ao crime. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado ALEX MARINHO DIAS, anteriormente qualificado, como incurso nas penas
dos artigos 129, §9° e 147 c/c artigo 61, inc. II, ‘e’, tudo do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/06. Passo a análise e
individualização da pena: Quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP): Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado
não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há
elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais
ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.
Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada. Não
concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada. Quanto ao
crime de ameaça (art. 147 do CP): As condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem no mesmo juízo de
reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo artigo 59 do Código
Penal – já realizada alhures, a fim de evitarmos repetições desnecessárias. Desse modo, fixo a pena-base quanto ao presente
delito também no mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrem as
agravantes previstas no art. 61, II, incisos “e” (crime cometido contra cônjuge/companheiro) e “f” (crime cometido prevalecendose de relações domésticas, de coabitação) do Código Penal, razão pela qual, utilizando da fração de 1/6 sobre a pena-base para
cada agravante, passo a dosar a pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Torno definitiva a pena anteriormente
fixada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69
do Código Penal (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de 4 (quatro) meses e 10
(dez) dias de detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em face da reincidência,
fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. No tocante à detração penal, se
for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais favorável ao
sentenciado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido
praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP.
Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a adoção deste instituto,
todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os
benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da
condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista
que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no
artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP.
Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de
recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; Por
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fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira
Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 20 de janeiro
de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

ITACAJÁ
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE PÚBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2022
O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito auxiliando nesta Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins, na forma
da lei FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na conformidade com o artigo 425
do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.689, de 09 de junho de 2009, ficam as pessoas abaixo relacionadas nomeadas
para compor o corpo de jurados da Comarca de Itacajá, para o exercício de 2022. Transcorrido o prazo para impugnação, não
havendo tal, ficando esta em definitivo.
NOME DO JURADO
PROFISSÃO
1.
Adão Lima Rocha
Servidor Público
2.

Adelia Almeida Melo Fernandes

Servidora Pública

3.

Adiela da Silva Monteiro Santos

Professora

4.

Adilson Pereira dos Santos

5.

Albertino Evangelista de Andrade

6.

Alcindo Martins de Souza

Servidor Público

7.

Ana Amelia Gomes Matos

Professora

8.

Ana da Luz Neves de Souza

Professora

10.

Ana Lúcia Pinto dos Santos
Anery Alves da Silva

Professora
Assistente Social

11.

Antonio Carlos Pereira Barbosa

12.

Arnon Tavares Pinheiro

13.

Berenice Fernandes Souza Gomes

Professora

14.

Carmem Lucia Gomes

Professora

15.

Claudia Gomes dos Santos Guedes

Professora

16.

Claudineia Pereira da Silva Borges

Professora

17.

Cristiane Cabral Paiva

Professora

18.

Dalila de Souza Silva

Agente Comunitário

Servidor Público
Comerciante

9.

Técnico Enfermagem
Servidor Público

19.
Delmair Cassimiro dos Santos Andrade

Professora

Edmeire Moraes Lacerda Brito

Professora

Edna Carvalho da Silva

Comerciária

20.
21.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5112 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

11

22.

Edna Márcia da Cruz Alves

Professora

23.

Eid Alves Pereira

Professora

24.

Elaine Debora Alves Rocha

Professora

25.

Elma Alves da Silva

Professora

Éria Alves da Silva

Professora

26.
27.
Fábia Alves Moreira Fernandes

Servidora Pública

Fabiana Costa Paixão

Servidora Publica

Fabiano Nunes de Souza

Servidor Público

28.
29.
30.
Fabricia Oliveira Cruz

Comerciária

Fernando Edinaldo Alexandre Junior

Odontologo

Francisca Macedo Mota

Professora

31.
32.
33.
Genésia Coelho dos Santos

Servidora Pública

34.
Gercilene Lima de Souza

Professora

35.
36.

Getulio Silva Filho
Gilvane Pereira do Santos Pinheiro

Servidor Público
Professora

37.

Gustavo Guimarães Paiva

Servidor Público

38.

Herlandson Alves de Assis

Agronomo

39.

Idenilton Araujo Melo

Servidor Público

40.

Iracema Borges Pires

Professora

41.

Isonete Alves Marinho Gomes

Professora

42.

Izanildes Alves Marinho

Servidora Pública

Jaelson Pereira da Silva
Jaiuma Pereira da Silva Nunes

Comerciário
Servidora Pública

Jailson de Souza Miranda

Agente de Saúde

James Cantuares da Silva

Comerciário

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Janete da Paz Cassimiro Guimarães Silva
João Soares Campos

Professora
Servidor Público

49.

João Luiz Alves Dias

Servidor Público
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50.

Joelma Pereira da Silva

Servidora Publica

51.

Jose Alves da Cruz Neto

Professor

52.

Jose Lucas dos Santos Neto

53.

Jose Pedro Leite da Silva

Professor

54.

Jucene Martins Maciel

Professora

55.

Jucicleia Lima de Souza

56.

Jucilene Lima de Souza Costa

57.

Juliano Marinho Costa

Farmacêutico

58.

Keliane Felix Ferreira

Servidora Pública

59.

Klenes Pereira dos Santos Pinheiro

60.

Leonardo Pereira do Nascimento

61.

Leonice Lima de Souza Silva

Professora

62.

Luzilene Cirqueira Martins Costa

Professora

Servidor Público

Servidora Pública
Professora

Professora
Servidor Público

63.
64.

Luiz Pereira da Silva Filho
Maria Adelaide Fonseca Marinho Costa

Técnico Enfermagem
Técnica Enfermagem

65.

Maria das Graças Rocha da Silva

66.

Maria de Fátima Alves dos Santos Fonseca

Professora

67.

Maria de Lourdes Rocha da Cruz Porto

Professora

68.

Maria do Amparo Lima Rocha Damasceno

69.

Maria do Socorro Silva Soares

Professora

71.

Marielia Costa Paixão Maciel
Marielton Costa Paixão

Professora
Comerciário

72.

Marcia Coutinho Gomes Milhomem

Professora

73.

Marcileide de Souza Miranda

Professora

74.

Marília Soares de Souza Porto

Professora

75.

Marinalva Moreira Rodrigues Lima

Professora

76.

Marly Oliveira Gama da Silva

Servidora Pública

77.

Marly Pereira da Silva

Servidora Pública

Servidora Pública

Servidora Pública

70.
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78.

Maurilio da Costa Barros

Servidor Público

79.

Milena de Silva Monteiro Santos

80.

Mozar Pereira Guimarães

Servidor Público

81.

Neide Cirqueira de Souza

Professora

82.

Nilma Resplandes da Costa Silva

Professora

83.

Paulo Falcão Teixeira Neto

Veterinário

84.

Rafael Alves Evangelista

Servidor Público

85.

Raimundo da Silva Monteiro

Servidor Público

86.

Raimundo Pereira da Cruz

Servidor Público

87.

Renan Correia da Costa

Servidor Público

Renato Martins de Souza
Regino Carlos Alves da Costa

Comerciário
Servidor Público

Ricardo da Silva Rocha

Servidor Público

92.

Rômulo Ramos Bringel
Salmeron Pinheiro de Carvalho

Odontologo
Servidor Público

93.

Tarcio Marinho Costa

Professora

88.
89.
90.
91.

Farmacêutico

94.
Sirleide Pereira do Nascimento

Professora

95.
Valdeis Noleto da Silva

Servidor Público

Vanderleia Brito Santos

Professora

96.
97.
98.

Washington Cunha Porto
Washington Luiz Lopes da Silva

Farmacêutico
Servidor Público

99.
Wilka Carneiro Nunes Santos
Professora
Qualquer reclamação, impugnação ou recurso de qualquer cidadão ou das pessoas incluídas, ou pedido de exclusão nos casos
de Lei. deverão ser apresentados no prazo de trinta (30) dias a contar da data de publicação do presente edital. E, em
cumprimento ao disposto no artigo § 2º do artigo 426 do CPP, segue a transcrição integral de artigos do CPP: Art. 436. O serviço
do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1 o Nenhum
cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão,
classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor
de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Art. 437. Estão isentos
do serviço do júri: I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os Governadores e seus respectivos Secretários;
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; IV – os Prefeitos
Municipais; V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário,
do Ministério Público e da Defensoria Pública; VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os
militares em serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X – aqueles que o
requererem, demonstrando justo impedimento. Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou
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política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o
serviço imposto. § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial,
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada
para esses fins. § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Art.
439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Art. 440. Constitui também direito do jurado,
na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Art. 441. Nenhum
desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Art. 442. Ao jurado que,
sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente
será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Art. 443.
Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de
força maior, até o momento da chamada dos jurados. Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz
presidente, consignada na ata dos trabalhos. Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será
responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Art. 446. Aos suplentes, quando convocados,
serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no
art. 445 deste Código. Afixe. Publique-se. Itacajá-TO, 10 de dezembro de 2020. Eu,Luiz Alves da Rocha Neto, Escrivão Judicial,
o digitei. Gilson Coelho Valadares, Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 91/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITACAJÁ, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, 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) e considerando solicitação contida no SEI (21.0.000031001-5) e protocolo
de Informação Nº 771 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIGEP/DIVGP/SESER;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor NELSON MANOEL DA PAIXAO, matrícula nº 103281, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir a servidora ROSSANA RAQUEL RODRIGUES VIEIRA, matrícula nº 143363, ocupante do cargo efetivo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, com lotação na CENTRAL DE MANDADOS da COMARCA DE ITACAJÁ no período de
01/01/2022 a 31/12/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.

RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0002448-54.2021.8.27.2726
REQUERIDO: WESLEY CORREIA DE SANTANA
VÍTIMA: SANDRA ARAÚJO DE CASTRO
FINALIDADE: INTIMAR a Sr. (a) requerido WESLEY CORREIA DE SANTANA, brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente
em lugar incerto e não sabido. Fica (m) intimado o (s) dos termos da decisão de concessão de medidas protetivas, nos seguintes
termos: Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei n. 11.340/06, aplico ao requerido WESLEY CORREIA DE SANTANA
as medidas protetivas de urgência adiante relacionadas, que reputo necessárias à garantia da incolumidade da requerente,
sem prejuízo do disposto no artigo 19, § 3º da lei referida: a) Proibição de aproximar-se da vítima, seus familiares e das
testemunhas, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros; b) Proibição de manter qualquer contato com
a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;c) proibição de frequentar a residência e o
local de trabalho de trabalho da vítima; d) o imediato afastamento do lar. A vigência das medidas fica condicionada ao
ajuizamento de ação em que se discuta o rompimento da convivência e consectários e/ou a prática de crimes noticiados nestes
autos, ou pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogáveis a requerimento fundamentado da ofendida. INTIME-SE o requerido,
advertindo-o que o descumprimento a qualquer uma das proibições acima estabelecidas ensejará o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência e poderá acarretar a prisão em flagrante do requerido, nos termos
do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, ou em decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 20 da referida Lei. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. (20/01/2022).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente.
Marco Antonio Silva Castro, juiz de direito em substituição automática.
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PALMAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0021170-64.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): ELDO DO NASCIMENTO
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais,
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ELDO DO NASCIMENTO, brasileiro, convivente em união estável, ajudante de
pedreiro, nascido aos 18/09/1989, natural de Miranorte/TO, portador do RG n° 1.481.166 SSP/TO, filho de Doraci Costa do
Nascimento, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00211706420208272729, pelos motivos a
seguir expostos: DENÚNCIA: "No dia 14 de setembro de 2019, na residência situada na Rua 36, Quadra 169, Lote 17, Aureny III,
Palmas-TO, ELDO DO NASCIMENTO tentou matar a Alenice Alves da Silva, sua companheira, por motivo fútil, mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima e por razões do sexo feminino, utilizando-se de um facão, não consumando o seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado nos autos de inquérito policial, acusado e vítima eram companheiros e
no dia dos fatos, o denunciado estava na residência acima referida bebendo com alguns vizinhos quando Alenice chegou do
trabalho. Então Eldo do Nascimento chamou a vítima para conversar, porém ela pediu para conversar depois, pois o mesmo
estava embriagado. Em seguida, ELDO DO NASCIMENTO pegou um facão que estava em sua cintura e foi em direção à vítima,
atingindo-a com um golpe nas costas e outro na perna, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Lesões
Corporais1 . O denunciado agiu por motivo fútil, desproporcional, caracterizado pelo fato da vítima não ter aceitado conversar
com ele no momento que queria, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atingida com golpes
de facão (sem que tivesse razões para suspeitar), sendo que o primeiro deles foi pelas costas, reduzindo-lhe a capacidade de
esboçar reação. O crime foi cometido contra a mulher por razões do sexo feminino, sendo vastos os elementos no inquérito
policial. Assim agindo, o denunciado ELDO DO NASCIMENTO incidiu nas condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo
fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), na forma do
art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA,
requerendo que seja recebida e autuada com instalação do devido processo legal, observado o rito processual trazido pela Lei
11.689/2008 (artigos 406 e seguintes do CPP), citando-se o denunciado para responder aos termos da presente ação penal e, ao
final ser pronunciado e condenado perante o E. Tribunal do Júri, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, sob as
cominações legais para deporem em juízo. Requer ainda que, na ocasião da sentença condenatória, seja fixado por Vossa
Excelência valor mínimo para reparação à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Palmas/TO, 21 de
amrço de 2020. Felício Lima Soares - Promotor de Justiça." DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não
for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e
o Ministério Público informou que restaram esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se
edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir
advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Palmas, 06 de janeiro de 2022. CLEDSON
JOSE DIAS NUNES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502
Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art.
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 14/01/2022. Eu, NAYNA
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

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 00245749420188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: HIAGO RIBEIRO MESQUITA
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) HIAGO RIBEIRO MESQUITA, brasileiro, união estável, fiscal de apuração, nascido aos 20/04/1993, inscrito
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no CPF nº 043.526.431-14, portador do RG nº 1021382 SSP/TO, ?filho de José de Sousa Mesquita e Maria das Mercês Ribeiro
Mesquita, 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 0024574-94.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Tratase de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Hiago Ribeiro Mesquita pela prática
da conduta descrita no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in
verbis: [...] Noticiam os Autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 00h00min, na Rua Amaralina,
quadra 24, lote 28, Setor Santa Fé 2.ª etapa, Palmas-TO, o denunciado, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si: 8 (oito)
baterias estacionárias, marca Moura Clean, modelo 12MF170, todas embaladas e novas, avaliadas no total de R$ 9.272,00
(nove mil e duzentos e setenta e dois reais), em prejuízo da empresa prestadora de serviços de telecomunicação CLARO S.A,
conforme laudo pericial de avaliação direta de objetos (LAUDO/4-evento 1). Segundo apurou-se, o denunciado subtraiu as
baterias aproveitando-se do exercício do cargo de confiança que exercia na empresa, uma vez que era funcionário terceirizado
responsável pelo combate a perdas e monitoramentos de segurança no Estado do Tocantins, circunstância que o permitia livre
acesso ao local onde as baterias ficavam guardadas e foram subtraídas. Segundo consta, ao denunciado era conferido pela
empresa Claro S/A, a autorização de entrada irrestrita a almoxarifados, depósitos, estações, inclusive com chaves mestras para
acesso a sites (torres) de quaisquer operadoras (chave multilock), o que evidencia a confiança nele depositada . Em sede
policial, o denunciado confessou a prática delitiva. Os objetos subtraídos foram apreendidos e devolvidos à vítima, conforme
termo nos autos. [...]A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2018 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 21). Foi
apresentada resposta à acusação (evento 23). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em
19/11/2021. Foi decretada a revelia do acusado. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as
acompanha: 1. Dari Aparecido da Silva, agente de polícia. Ficavam acompanhando os grupos de gambira, vendas, quando viram
alguém oferecendo uma bateria de uma marca que as operadoras de telefonia usavam. Contataram o vendedor, ele passou o
endereço e foram lá. O rapaz mostrou a bateria, viram que era da Claro e perguntaram se tinha mais, ele confirmou. Ele disse
que Hiago, um amigo de infância, tinha deixado para ele vender. Mostraram a foto dele, ele reconheceu. Os objetos foram
apreendidos. Hiago trabalhava na Claro. Ele foi ouvido depois, acha que confessou. A Delegacia prestava um serviço com todas
as concessionárias de serviço público, as operadoras de telefonia. Os técnicos também participavam da recuperação/perda,
ficam no monitoramento dos objetos, tem acesso a isto. Conheceu Hiago nesta oportunidade. Ele era da confiança dos policiais
até então. Soube que ele se afastou, foi demitido, depois souberam que ele estava na mesma função na Vivo. 2. Deusimar
Santos Abreu, agente de polícia. O trabalho do réu era combater os furtos, tinha boa convivência com a Delegacia. A
investigação nasceu de uma comunicação na OLX. Tinham conhecimento do fato, apareceu uma bateria sendo oferecida por um
cidadão no Aureny II. Fizeram contato, marcaram para olhar. No local, souberam que tinham outras baterias. Ele disse que Hiago
repassou as baterias para vender. Conduziram a pessoa à DP com os objetos. Ele tinha as chaves de onde as baterias foram
retiradas. Ele era funcionário da empresa para combater este tipo de crime. Cada empresa tem um funcionário deste em Palmas.
As antenas que transmitem sinais na cidade possuem um banco de baterias. Em caso de falta de energia, o banco substitui a
Energisa. O compartimento onde fica o banco é fechado. Cada técnico com a função dele tem acesso ao ambiente. O técnico
tem a chave, o gerente, o responsável pela manutenção. Ele tinha a chave. Era o funcionário com a função do Hiago que fazia o
registro da ocorrência. Existe um alarme que os acionam, eles levantam informações e vão à DP. Hiago não fez a comunicação
do fato. A pessoa que estava com as baterias é amiga de Hiago. A empresa fez uma análise complementar. 3. Elisvone Ferreira
dos Santos. É funcionário de uma tercerizada que prestava serviço para a Claro. Acha que Hiago ligou da Delegacia para prestar
queixa, para ver se as baterias eram as mesmas do site. Ele não estava preso. Achou que ele estava acompanhando o
processo. Soube da acusação quando o oficial de justiça foi levar a intimação. Não conhece Jaime. Soube que as baterias
estavam sendo oferecidas num site, Hiago disse. Ele não disse se foram encontradas com Jaime. Não sabe se eram da Claro,
pois são iguais, mas poderiam ser. A torre estava sem baterias novas. Elas não tinham sido instaladas, estavam fora. Elas ficam
dentro de um gabinete. Receberam elas a tarde, deixaram lá no mesmo dia. Não soube qual era o envolvimento do Hiago no
caso. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos
termos da denúncia. O abuso de confiança está comprovado pelo exercício de função específica de coibir furtos, além do réu ter
chaves das grades das torres. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, relatou que o réu levava as baterias
para a estação, mas parou na casa de Jaime. Acabou deixando os bens lá para buscá-los no dia seguinte e concluir seu serviço,
quando acredita que o amigo os ofereceu na internet. Afirmou que o réu nunca teve a intenção de subtrair e que as baterias
foram restituídas à empresa. Ele não foi advertido nem demitido em virtude do ocorrido, pois não subtraiu as baterias.
Requereu a desclassificação para furto simples, pois o réu é subordinado a dois chefes superiores, e o oferecimento de acordo
de não persecução penal. O Ministério Público refutou o pedido, pois a denúncia já foi recebida. Foi indeferido o pedido para
oferecimento de acordo. É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia
para condenar Hiago Ribeiro Mesquita como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II, 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 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE:
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AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes. Apesar de reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, deixo de aplicar a fração correspondente em virtude da vedação da Súmula 231
do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.". Nesta fase,
mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO.
Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Hiago Ribeiro Mesquita 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. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de
Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao
final, arquive-se. Palmas/TO, 07 de dezembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos
18/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00388056320178272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: JOÃO PAULO FERNANDES RODRIGUES
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) JOÃO PAULO FERNANDES RODRIGUES, ?brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 02/03/1997,
natural de Miracema do Tocantins/TO, portador do RG n° 979.137 - SSP/TO, inscrito no CPF n° 065.270.241-42, filho de
Sebastião Fernandes da Silva e de Luciene Rodrigues de Araújo, 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 0038805-63.2017.8.27.2729, cujo
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins
em desfavor de João Paulo Fernandes Rodrigues pela prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos
fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do inquérito Policial que no dia 02 de
maio de 2017, por volta das 10h30min, no Setor Santa Fé II, Rua SF-51, Quadra 14, s/nº, nesta Capital, o denunciado adquiriu
para proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo 01 (um) motor número JC41E2D536898, correspondente a
motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, cor preta, ano/modelo 2013, placa OFO-2313 /PA, com ocorrência de furto/roubo desde
julho de 2015; 01 (um) painel de motocicleta; 02 (dois) amortecedores de motocicleta; partes de carenagem de motocicleta cor
preta; 01 (um) carburador de motocicleta; corrente; mesa de direção incompleta; 01 (um) escapamento; e 02 (duas) mochilas
pretas, contendo miudezas de peças e ferramentas diversas. Na manhã do dia supramencionado, agentes da Polícia Militar
faziam patrulhamento rotineiro pelo setor Santa Fé II, região Sul, desta Capital, quando foram abordados por um transeunte,
morador daquela região, que não quis se identificar, afirmando que numa quitinete na Quadra 14, Rua SF-51, provavelmente
havia um “desmanche de veículos”, e que ainda escutou uma conversa telefônica do denunciado que teria mais três motocicletas
de origem ilícita. Os dignos Policiais logo foram até o local indicado pelo transeunte e constataram que lá havia várias peças de
motos e ferramentas desprovidas de documentação quanto às suas origens. Também encontraram no local, além de outros
objetos, 01 (um) motor de motocicleta número n° JC41E2D536898, que após pesquisarem junto ao sistema DETRAN NET,
constatou-se ser produto de roubo, ocorrido em julho de 2015, na cidade de Santa Izabel-PA, constando como vítima Robson
Barbosa Maciel1 . Questionado sobre os fatos, o denunciado afirmou trabalhar informalmente como mecânico e que o referido
motor fora recebido em troca de uma dívida de R$200,00 (duzentos reais) de um conhecido, Júnior de Tal, não sabendo informar
mais detalhes sobre a referida pessoa. Em razão disso, João Paulo foi preso em flagrante delito por ter adquirido produto de
crime e não apresentado qualquer prova documental ou testemunhal que demonstrasse a origem lícita de tais bens. [...] Houve
recebimento da denúncia em 1/12/2017 (evento 5). O acusado foi notificado e citado para participar da audiência de suspensão
condicional do processo (eventos 11 e 22). A audiência foi realizada em 6/3/2018, quando houve homologação da proposta
(evento 30). A suspensão foi revogada em virtude do denunciado não ter sido encontrado no seu endereço para dar início ao
cumprimento das condições (evento 43 - 3/9/2019). Foi apresentada resposta à acusação (evento 75). 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 7/12/2021. Foi decretada a revelia do acusado. Foram ouvidas as seguintes
testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Luciano Moura de Oliveira. Não se recordou dos fatos. 2. PM
Renan Fernandes Secundes. Estava com outros policiais, os fatos aconteceram há muito tempo. Encontrou um motor de uma
moto desmanchado. Entrou em contato com a PRF para tentar esclarecer se havia ou não registro de furto/roubo, quando foi
confirmado. Foram encontradas várias outras peças, a casa era como se fosse uma kitnet, tipo moradia coletiva. Eram de várias
motos, umas mais velhas outras mais novas, carenagem. Não lembra o que o acusado disse. Não lembrou se tinha mais gente
na residência. Aparentemente, somente uma pessoa morava na kitnet. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações
finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, podendo ser substituída a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5112 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

18

insuficiência probatória da autoria delitiva. A confissão do réu no inquérito não pode ser usada para condenação, salvo se tivesse
sido repetida judicialmente. Os bens citados como ilícitos não demonstram liame subjetivo entre a apreensão deles e a intenção
do denunciado. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da
ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a
instrução processual, concluo que o réu adquiriu o motor n. JC41E2D536898 e o manteve em sua residência, sabendo que tinha
origem ilícita. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1,
p. 2, do IP); declarações do réu no inquérito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 6, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1,
P_FLAGRANTE1, p. 8, do IP); Boletim de Ocorrência n. 307815/2015-PA (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 5 e 6, do IP);
depoimento prestado em juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. O
réu foi preso em situação de flagrante presumido, pois estava na posse do motor que seria da motocicleta Honda CG 150 FAN
ESI, preta, placa OFO 2313, cujo roubo ocorreu em meados de 2015, no Estado do Pará, tendo como vítima Robson Barbosa
Maciel (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 6, do IP). Apesar dele ter afirmado no inquérito que adquiriu o motor por R$ 200 (duzentos
reais) de Júnior, mas que não sabia da origem ilícita, entendo que é seu dever comprovar a legitimidade da posse, o que não
ocorreu, mantendo-se incólume a imputação. Assim entende o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: APELAÇÃO
CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. APLICAÇÃO DOS §§ 3º E 5º, DO ART.
180, DO CP. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Restou devidamente comprovado no
acervo probatório dos autos, a materialidade e a autoria do crime. 2- Nos delitos de receptação, a simples alegação no sentido
de que desconhecida a origem ilícita do bem apreendido, não é suficiente, por si só, para desconstituir o édito condenatório, se
as provas amealhadas aos autos indicam situação diversa. 3- Comprovada a origem ilícita do objeto em comento que estava em
poder do acusado, resta demonstrada a prática do crime de receptação pelo recorrente, sendo incabível a tese de absolvição por
insuficiência de prova, e nem sequer a desclassificação para delito culposo com fulcro nos §§ 3º e 5º, do art. 180, do CP. 4Tendo sido a res furtiva apreendida em poder da Apelante, a divisão do ônus da prova deve operar, cabendo a ela justificar a
legitimidade da sua posse, sob pena de presumir sua responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso, não havendo se
falar em reforma da sentença. 5- O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a prova da ausência de dolo no
crime de receptação é ônus de quem alega, especialmente quando foi realizado flagrante do réu na posse de objeto de
furto/roubo. Assim, incumbe ao agente comprovar sua alegação, conforme previsão legal contida no art. 156, do CPP e, em não
o fazendo, impõe-se a sua condenação. Precedentes do STJ. 6- Recurso de apelação ao qual se nega provimento, para manter
incólume a sentença de primeiro grau. (Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) 003382080.2019.8.27.2729, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, GAB. DO DES. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 11/05/2021, DJe
18/05/2021 17:16:19). A origem ilícita do bem está comprovada através do depoimento da testemunha Renan, bem como do
Boletim de Ocorrência n. 307815/2015-PA (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 5 e 6, do IP): PM Renan Fernandes Secundes. [...]
Encontrou um motor de uma moto desmanchado. Entrou em contato com a PRF para tentar esclarecer se havia ou não registro
de furto/roubo, quando foi confirmado. [...] Reconheço a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), pois o réu nasceu em
2/3/1997 e tinha 20 (vinte) anos à época do ocorrido. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia
para condenar João Paulo Fernandes Rodrigues como incurso nas penas do artigo 180, 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 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes. Apesar de reconhecer a atenuante
da menoridade (art. 65, I, do CP), deixo de aplicar a fração correspondente, em virtude da vedação da Súmula 231 do STJ: "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Nesta fase, mantenho a
pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas
de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de João Paulo Fernandes Rodrigues 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 direitos, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo 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. Sem custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para
ciência. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado para a acusação, volvam-me os autos conclusos para análise da
prescrição da pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 15 de dezembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de
Direito." Palmas, aos 14/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
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3ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0031017-56.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JOSE RUAN ALVES DE SOUSA
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOSE RUAN ALVES DE SOUSA, brasileiro, casado, mecânico, nascido
em 01/06/1998, natural de Barra do Corda/MA, CPF nº 069.973.931-44, filho de Rosimar Alves de Sousa Silva, atualmente em
local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00310175620218272729, pelos motivos a seguir expostos:
DENÚNCIA: "Relatam os presentes autos que, na data de 22/02/2020, por volta das 21h10min, no estabelecimento comercial
denominado Império Distribuidora, localizado na Quadra 806 Sul, Avenida LO-19, Palmas/TO, o denunciado foi preso em
flagrante delito por portar uma arma de fogo de uso permitido, calibre .38, marca Taurus, bem como 05 (cinco) cartuchos de
munição intactos, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão, às fls.12/Evento-01. Por ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de porte de
arma de fogo, a qual foi solicitada por um denunciante anônimo, que indicava o endereço acima mencionado, bem como
descrevia a vestimenta e a aparência do ora denunciado. Ao chegarem ao local, os castrenses identificaram visualmente o
denunciado e, em seguida, efetuaram a abordagem. Após revista pessoal, os policiais encontraram em poder do denunciado,
uma arma de fogo e munição de uso permitido, eficientes para realização de tiros e deflagração, respectivamente, conforme
laudo pericial de eficiência em arma de fogo e munições, a ser juntado. Pelo exposto, o denunciado foi conduzido à Delegacia de
Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Durante seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do delito
(Fls.05/Evento-01). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução,
denuncia JOSÉ RUAN ALVES DE SOUSA, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado nos art. 14 da
Lei n.º 10.826/2003. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa
escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório
e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos
termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. TESTEMUNHAS: 1– PM Sílvio Ferreira de Souza, condutor,
lotado no 1º BPM de Palmas/TO, qualificado nos autos de IP (Fls.02/Evento-01); 2– PM Rennan Ricardo Souza Garcia, lotado no
1º BPM de Palmas/TO, Telefone n° (63) 3218-2746, qualificado nos autos de IP (Fls.04/ Evento-01). Palmas, 19 de agosto de
2021. DIEGO NARDO - Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por
isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 13 de janeito de 2022. RAFAEL
GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra
502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2.
Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado,
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO,
14/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0021948-97.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): WILKER ALVES DE OLIVEIRA
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WILKER ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, funcionário público,
nascido aos 08/11/1997, natural de Miracema do TocantinsTO, inscrito no CPF nº 067.373.701-28, filho de Wilson Noleto Oliveira
e de Soliane Alves de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00219489720218272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que na data de 11
de julho de 2019, por volta das 04h00min, na Casa Lotérica denominada “Megalotérica”, situada na Avenida Tocantins esquina
com a Rua Minas Gerais, Quadra SE-13, Lote 01, Sala 03, Jardim Aureny I, nesta Capital, o denunciado, juntamente com
Rikelme Alves de Oliveira (já falecido, conforme certidão de óbito do evento 1-INQ2, do IP), com um indivíduo ainda não
identificado, e com o adolescente Daniel Barbosa da Silva Santos, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de
seus atos, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, a quantia de
R$ 10.671,20 (dez mil seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos), um cofre de chapa de aço, 40 (quarenta) títulos de
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capitalização denominado “Tele Sena” e 01 (um) aparelho celular marca Samsung J 3, cor preta (descritos no Auto de Exibição e
Apreensão), em prejuízo da empresa vítima. Exsurge dos autos investigatórios que na data acima, no período noturno, o
denunciado, Rikelme Alves de Oliveira (já falecido), um indivíduo ainda não identificado, e o adolescente Daniel Barbosa da Silva
Santos, foi até a Casa Lotérica citada, arrombaram a porta de entrada e subtraíram de lá os objetos descritos no Auto de
Exibição e Apreensão do IP, evadindo-se do local em seguida. Ao praticar tal conduta ilícita em companhia do adolescente
infrator, menor de dezoito anos, o denunciado facilitou a corrupção de menor. Consta que através de imagens de câmeras de
segurança do local, um vizinho da Casa Lotérica, que trabalhava numa distribuidora ao lado, reconheceu o denunciado e seus
comparsas como autores do furto, tendo em vista que os conhecia das redondezas. Extrai-se ainda do feito que o adolescente
Daniel Barbosa da Silva Santos confessou o ato infracional análogo ao crime de furto cometido por ele. Relatou ainda que agiu
com o denunciado, Rikelme e outro indivíduo desconhecido. Portanto, materialidade e autoria delitiva devidamente
demonstradas, conforme provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia WILKER ALVES DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado, como incurso
nas penas do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/1990
(ECA). Requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita
no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatórios e
julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, inclusive ao
ressarcimento, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Palmas, 18 de junho de 2021. Diego Nardo Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja
citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 13 de janeiro de 2022. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz
de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio
Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 14/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES
MENDES, digitei e subscrevo.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: JORCELINO CARDOSO MARQUES. CNPJ/CPF: 836.187.081-49, 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 00006549620158272729, 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). 20140029128, inscrita em
04/02/2014, referente à TLF; 20140029129, inscrita em 04/02/2014, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.520,12 (Um Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Doze 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 à
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651
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) executado(a): ALDENIZA DE SOUZA MOURA. CNPJ/CPF: 557.272.801-25, 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 00034326320208272729, 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). 20190000687, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20190000688, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 14.659,69 (Quatorze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta
e Nove 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 à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
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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, 22 de janeiro de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651
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 dos sócios: ADELIO PAULA DA SILVA. CNPJ/CPF: 117.093.161-87 e MARILENE
GOMES PEREIRA. CNPJ/CPF: 476.366.451-49, 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 50372324120138272729, 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). 20130025568, inscrita em 08/01/2013, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 971,73 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651
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 executado: AZEVEDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 97684546104, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00528908320198272729, 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 ) 20190029821, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190029822, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190029823, inscrita em:
04/01/2019, referente a IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.003,82 (Um Mil e
Três Reais e Oitenta e Dois 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, 20 de
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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 executado: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 64429695172, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00463403820208272729, 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 ) 20200018405, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200018406, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.201,83 (Três Mil e Duzentos e Um Reais e Oitenta e Três Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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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 executado: MOSCON E NOLETO LTDA, CPF/CNPJ: 24939668000167, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00461637420208272729, 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 ) 20200018241, inscrita em:
23/01/2020, referente ao ISS-SN; 20200018242, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-NFSE; 20200018243,inscrita em:
24/01/2020, referente ao TLF; 20200018244, inscrita em: 24/01/2020, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 21.266,86 (Vinte e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Seis 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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 executado: S. F. DA CRUZ EIRELI, CPF/CNPJ: 12975399000105, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00449434120208272729, 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 ) 20200002191, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200002193, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200002194,inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200002195, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.025,91 (Três Mil e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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 executado: URBANA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOCADORA EIRELI ME, CPF/CNPJ: 37.317.914/0001-90, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00436408920208272729, 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 ) 20200002019, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200002020, inscrita em:
03/10/2019, referente ao ISS-NFSE; 20200002021,inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLF; 20200002022, inscrita em:
24/02/2017, referente ao ISS-DMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 139.198,71 (Cento e
Trinta e Nove Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Um 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: EZEQUIAS MONTEIRO NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 19853149168,
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por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00421711320178272729, 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 ) 20170026071, inscrita
em: 25/03/2015, referente ao TLS; 20170026072, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-NFSE; 20200002021,inscrita em:
03/10/2019, referente ao TLF; 20200002022, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; 20170026073, inscrita em:
05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 2.366,28 (Dois Mil e
Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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, 20 de
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: SHIRLAINE PORTO BARBOSA COELHO, CPF/CNPJ:
00205679102, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00397741520168272729, 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 )
20160011823, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLS; 20160011824, inscrita em: 20/04/2016, referente ao TLS;
20160011825,inscrita em: 20/04/2016, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$
2.005,82 (Dois Mil e Cinco Reais e Oitenta e Dois 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, 20 de
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: FERNANDO RIBEIRO FERREIRA, CPF/CNPJ: 03738845160, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00389323520168272729, 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 ) 20160010784, inscrita em:
05/02/2014, referente ao TLF; 20160010785, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 811,72 (Oitocentos e Onze Reais e Setenta e Dois 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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 executado: ALESSANDRO BRINGEL COELHO, CPF/CNPJ: 59663162104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00351536720198272729, 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 ) 20190016909, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190016910, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190016911, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190016912, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 7.151,69 (Sete Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5112 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

24

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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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 dos sócios: MARLISSON MARTINS DE BRITO. CNPJ/CPF: 037.000.855-32 e SILVIO
FERREIRA DE BRITO. CNPJ/CPF: 128.380.635-53, 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 50359307420138272729, 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). 20130025514, inscrita em 03/01/2011, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 672,09 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Nove 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 à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial 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, 20 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal
nº 0004924-03.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANGINALDO DUARTE
PEREIRA, CNPJ/CPF nº 71541926153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS

Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de
Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, ou a
quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARCUS PAULO ANDRADE TAVARES - CPF/CNPJ
Nº 00017052106, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via
Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 735,30 (setecentos e trinta e cinco
reais e trinta centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual
impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º,

IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional-TO.
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Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de CLEA CARVALHO MACEDO, CNPJ/CPF nº
76513572134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0007010-78.2018.8.27.2737 - Chave: 840515442318, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 255,02 (duzentos e cinquenta e cinco reais e dois
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal
nº 0007771-41.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA RAQUEL ALVES
GOMES, CNPJ/CPF nº 38900092120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação mediante a penhora on-line dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. Ante o princípio da causalidade e considerando que o
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive
finais, honorários advocatícios inclusos na penhora. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se
os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA
SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca
de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Central
de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0002573-23.2020.8.27.2737, proposta
pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ADRIANO LANGSDORFF DE ASSIS BARBOSA, CNPJ/CPF
nº 63333694115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º
26 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O
PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de
Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s)
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao
pagamento das custas processuais, inclusive finais, honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas
finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA
SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

TAGUATINGA
2ª vara cível e família
Intimações às partes

INVENTÁRIO Nº 0000244-98.2021.8.27.2738/TO
AUTOR: IDALINA MAXIMO DE SOUZA E outros
RÉU: INOCENCIO BARBOSA LOPES (ESPÓLIO)
FINALIDADE: iNTIMAR OS HERDEIROS DO ESPÓLIO DE INOCÊNCIO BARBOSA LOPES m da parte conclusiva da sentença
proferida nos autos supra citado, abaixo transcrita: Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de desistência da ação e, em
consequência EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VIII, do CPC/15. Sem custas
ou honorários, eis que defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Após o
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trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se baixa. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN
FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 10, de 20 de janeiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 5239, de 16 de dezembro de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2020.03.205967R1 e Processo SEI nº
22.0.000001248-7,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 316, de 21 de julho de 2020 publicado no Diário da Justiça nº 4777, de 21 de julho de
2020, que concedeu o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao segurado Abel Lucian Schneider, no cargo de Técnico
Judiciário, Classe A, Padrão 5, pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com
carga horária mensal de 180 horas, apenas para considerar os proventos do segurado, proporcionais a 13 anos, 10 meses e 25
dias, tendo em vista o tempo averbado posteriormente.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 71, de 18 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 1, de 30 de janeiro de 2014,
bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001118-9;

RESOLVE:

Art. 1ºAutorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar amplamente nos julgamentos dos
embargos declaratórios interpostos das decisões e sentenças proferidas pelo NACOM durante as ações já realizadas, mediante
aquiescência do juiz titular ou responsável pela Comarca/Vara apoiada, até o dia 19 de dezembro de 2022.
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Esmar Custódio Vêncio Filho, Marcelo Laurito Paro, João Alberto Mendes
Bezerra Júnior, José Eustáquio de Melo Júnior, Edimar de Paula e Odete Batista Dias Almeida, para, sem prejuízo de suas funções,
auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Fica autorizada a atuação da equipe de servidores do NACOM para a prática de atos cartorários, que deverá ocorrer também de
forma remota e mediante aquiescência do juiz da unidade apoiada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 87/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Instrução Normativa Nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir a Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata Ata de Registro de Preço 158/2021, para
atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a
presidência do primeiro:
I - Zailon Labre Batista Miranda - Matricula 358520;
II - Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira - Matrícula 353366, e
III - Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104503 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 781,07, relativo ao
pagamento de 4,0 (quatro) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art.
20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/102937, no período de 12/12/2021 a
15/12/2021, com a finalidade de Conduzir servidora, visando coordenar os serviços de limpeza, conservação e mudança da
Comarca de Cristalândia, conforme SEI 21.0.000028735-8, coaduna com o pedido de diária sob o protocolo nº 2021/102052.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104451 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Tacio Nunes Borges, Matrícula 353653, o valor de R$ 302,56, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 17/12/2021 a 18/12/2021,
com a finalidade de levar a equipe de militares que estavam participando do Estágio de Proteção de Autoridades a cidade de
origem, com retorno do militar à Palmas no dia 18/12/2021, conforme SEI 21.0.000021472-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104418 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178,
o valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no
período de 16/12/2021 a 17/12/2021, com a finalidade de realizar a substituição de nobreaks da rack de ativos de rede, conforme
SEI 20.0.000001252-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 4/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104289 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Henrique de Almeida e Silva Amaral, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 352880, o
valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Palmas-TO, no
período de 09/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de requerer junto a Caixa Econômica Federal, a emissão de talonário de
cheques da conta de recebimento de diligências dos oficiais de justiça e solicitação de nova assinatura eletrônica para o acesso
ao internet banking, conforme SEI 21.0.000009048-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 5/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104349 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 555,78, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 10/12/2021 a
12/12/2021, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI
21.0.000007542-3.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Andressa Caroline Silva Leitão Gomes, Matrícula 363594, o valor de R$ 555,78,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 10/12/2021
a 12/12/2021, com a finalidade de participar de audiência pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI
21.0.000007542-3.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 6/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104008 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 49,34, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de
participar da inauguração do novo Fórum da Comarca de Cristalândia/TO, conforme o disposto no SEI nº. 20.0.000001999-3.
Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015,
por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de participar da
inauguração do novo Fórum da Comarca de Cristalândia/TO, conforme o disposto no SEI nº. 20.0.000001999-3.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 7/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/104286 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jose Humberto Barbosa Coelho, ESCRIVÃO JUDICIAL, Matrícula 101679, o valor de R$
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Palmas-TO, no período de
14/12/2021 a 15/12/2021, com a finalidade de emissão de Certificado Digital Cert-JUS Institucional, conforme autorização no SEI
nº 21.0.000000460-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Atas
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
PROCESSO Nº 21.0.000005964-9
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Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (20/01/2022), às 15:00 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 continuidade do julgamento da Concorrência nº 004/2021 – Contratação de empresa
especializada em engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Miranorte, regime de empreitada por
preço unitário, conforme a Convocação, evento 4098917. Considerando que a Secretária titular desta CPL, bem como o primeiro e
segundo suplentes estão em trabalho remoto, foi convocado o terceiro suplente Cláudio Barbosa da Silva para atuar nesta sessão.
Registro que compareceu a esta sessão somente os representantes legais da empresa CONSTRUPLAC - COM. MAT. CONSTRUÇÃO
LTDA EIRELI, o senhor, Paulo Edgar Tavares, e da empresa ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA, o senhor Daniel Almeida Vaz. Em seguida
o Presidente da CPL declarou aberta à sessão às 15:00 hs, e noticiou aos presentes que as propostas de preços foram submetidas a análise
da equipe de apoio técnica da Diretoria de Infraestrutura deste Tribunal de Justiça, a qual concluiu que todas as propostas atenderam ao
instrumento convocatório, restando portanto classificadas para o presente certame. Desta forma, segue abaixo a classificação final das
propostas, por ordem crescente:

Classificação

Licitante

CNPJ

Valor Global

1º Lugar

BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.926.401/0001-20

R$ 1.157.532,85

2º Lugar

MENEZES IND. E COMÉRCIO LTDA-ME

01.610.901/000168

R$ 1.174.926,25

3º Lugar

ALIANCE CONSTRUTORA

15.266.723/0001-04

R$ 1.325.719,50

4º Lugar

CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA

07.67.5128/0001-40

R$ 1.342.194,89

5º Lugar

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO
LTDA EIRELI

08.639.717/000190

R$ 1.347.611,91

6º Lugar

JS CONSTRUTORA

13.265.967/0001-47

R$ 1.368.057,12

Registra-se que o prazo para interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 21.01.2022, e o termo final no dia 27.01.2022; em havendo
recurso, dar-se o inicio, ao prazo para Contrarrazões no dia 28.01.2022, independente de notificação, finalizando no dia 03.02.2022.
Informamos que os autos permaneceram à disposição dos licitantes e aqueles que desejarem poderão solicitar vista do processo através do
email: cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL. Registro ainda que esta Ata será divulgada no sito deste Tribunal de Justiça, bem como
publicada no Diário da Justiça. Ratificamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste processo serão
realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na sessão anterior.
Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 15:20 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Ênio Carvalho de Souza
Membro - Secretário da CPL
Cláudio Barbosa da Silva
Membro – Suplente da CPL
Luciano Moura
Engº Civil
Empresas:
ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA
Daniel de Almeida Vaz
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Marcio Henrique de Camargo Santos
(ausente)
CONSTRUPLAC – COM. MET. CONSTRUÇÕES LTDA
Paulo Edgar Tavares
CONSTRUTORA JS
João Eduardo Vieira da Cunha
(ausente)
CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA
Ithalo Diniz da Mota
(ausente)
ISM ENGENHARIA EIRELI
Mário Roberto Bueno Filho
(ausente)
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME
Pedro Henrique Teles de Menezes
(ausente)
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO 21.0.000003354-2
CONTRATO Nº. 41/2021
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Alteração dos dados bancários constante no subitem 12.2.1, da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 41/2021, firmado com
a empresa G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI, mediante a Solicitação da Contratada Ofício nº 001/2022, acostado
evento 4112454 e Despacho nº 2497/2022-SETRAN, evento 4113952.
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2021.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2022
PROCESSO 22.0.000000900-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Ceila Rejane Soares Teixeira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2022
PROCESSO 22.0.000000906-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Silvia Maria das Chagas Braga
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Paranã e Cidade de Paranã.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2022
PROCESSO 22.0.000000907-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Ligya da Silva Pereira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Itaguatins e Cidade de Axixá do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2022
PROCESSO 22.0.000000909-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Vanessa Pereira Costa
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Araguatins e Cidade de Araguatins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2022
PROCESSO 22.0.000000910-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Elba Cristina da Silva Lustosa
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/2022
PROCESSO 22.0.000001113-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Francine Rodrigues de Marchi Oliveira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2022
PROCESSO 22.0.000001117-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Léia Lima de Sousa
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2022
PROCESSO 22.0.000000730-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Adriana Corrêa Martins
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2022
PROCESSO 22.0.000000764-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Bianca da Silva Ávila
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2022
PROCESSO 22.0.000000389-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Paula Ruth Ramos de Sousa
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a
possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156
do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Arraias,
conforme disposições previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47
FONTE DE RECURSOS: 0100
e/ou
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 21/2022
PROCESSO 22.0.000001260-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Cesar Augusto Bagatini
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de leiloeiro para proceder leilão público de bens móveis
inservíveis de propriedade do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis,
inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica, além dos bens (móveis e imóveis) que forem autorizados por decisão
judicial que, estiverem sob guarda no depósito judicial ou em outra localidade à disposição do Poder Judiciário.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 165/2020
PROCESSO 20.0.000013140-8
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Simone Gonçalves da Silva
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a conciliadora Simone Gonçalves da Silva, com fulcro no art
63 da resolução 01/2020 do Tribunal de Justiça do Tocantins, da prestação de serviços de conciliador destinados a atender as
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC,
Polo de Araguatins.
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 63/2022, de 19 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);
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 18/2022, publicada no Diário da Justiça nº 5106, de 12/01/2022,
RESOLVE:
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 163/2022, de 19 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 CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 19/01 a 07/02/2022, a partir de 19/01/2022 até 07/02/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03 a 22/11/2022, 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
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 64/2022, de 20 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA 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 o afastamento de plantão, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/101339;
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
355827

CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

22/11/2021 à 26/11/2021

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 65/2022, de 20 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA 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 o afastamento de férias, da servidora FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA, matrícula nº 93152,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA
CÍVEL, no período de 08/11/2021 a 25/11/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/101341;
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
90945

ZULMIRA DA COSTA SILVA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

08/11/2021 à 25/11/2021

EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 66/2022, de 20 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA 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 o afastamento de diárias, da servidora MARIA LUCIA MOREIRA BATISTA, matrícula nº 26269, ocupante do cargo de
PORTEIRO DE AUDITÓRIO-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO, no período de 27/09/2021 a 27/09/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/101365;
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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Cargo

Período

CEDIDO AO TJTO

27/09/2021 à 27/09/2021

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 67/2022, de 20 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA 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 o afastamento de plantão, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo de OFICIAL
DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de
13/12/2021 a 17/12/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/104360;
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

26269

MARIA LUCIA MOREIRA
BATISTA

ESTATUTÁRIO

PORTEIRO DE AUDITÓRIODISTRIBUIDOR

13/12/2021 à
17/12/2021

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 164/2022, de 20 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 ORFILA LEITE FERNANDES, matrícula nº 166052, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 20 a 29/01/2022, a partir de 20/01/2022 até 29/01/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 11 a 20/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 68/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ROSIMAR JOSÉ DE FARIA PIRES, matrícula nº 144360, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
21/01/2022 a 21/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105465;
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.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
145847

ROSINETO DA SILVA RITA

ESTATUTÁRIO

36

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

21/01/2022 à 21/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 165/2022, de 20 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEIXE, 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 CAROLINE COSTA NAZARENO ADACHI, matrícula nº 269038, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 18/01 a 16/02/2022, a partir de 18/01/2022 até 16/02/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ana Paula Araujo Aires Toribio
Diretora do Foro Substituta
PORTARIA FÉRIAS Nº 166/2022, de 20 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 MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM, matrícula nº 26955, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 10 a 24/01/2022, a partir de 20/01/2022 até 24/01/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 14 a 18/03/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 69/2022, de 20 de janeiro de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ELISMONICA SOARES DA COSTA,
matrícula nº 353107, ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE MIRANORTE - 1ª
VARA CÍVEL, no período de 24/08/2021 a 22/09/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105483;
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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Matrícula

ANEXO 1
Funcional

Nome

Cargo
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Período

95832

SONIA MARIA FERREIRA BEZERRA CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 24/08/2021 à 01/09/2021

95832

SONIA MARIA FERREIRA BEZERRA CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/09/2021 à 22/09/2021

Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 70/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 o afastamento de férias, do servidor ROSENILSON DE PAULA VARAO, matrícula nº 240269, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 10/01/2022 a 29/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105485;
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

40181

DAVI RIBEIRO PIRES

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 29/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.

MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 71/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, matrícula nº 95146, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 25/01/2022 a 28/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105488;
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
254547

MARIO SERGIO MELO XAVIER

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

25/01/2022 à 28/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 72/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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);
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, matrícula nº 95146, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 07/02/2022 a 07/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105489;
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
254547

MARIO SERGIO MELO XAVIER

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

07/02/2022 à 07/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 73/2022, de 20 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, matrícula nº 95146, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de
31/01/2022 a 04/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105490;
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
Funcional

Matrícula

Nome

254547

MARIO SERGIO MELO XAVIER

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

AUXILIAR JUDICIÁRIO

31/01/2022 à 04/02/2022

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 001 de 2022 – SEI Nº 22.0.000001223-1
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma V
–, a se realizar nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos
legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma V.
Objetivo: Proporcionar conhecimentos sobre a temática dos resíduos sólidos e da coleta seletiva, bem como dar o suporte
necessário à implantação da Coleta Seletiva no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense.
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 21 a 25 de janeiro de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria
Acadêmica da Esmat.
Públicos-Alvo: Servidores do Poder Judiciário Tocantinense e Colaboradores terceirizados que atuam no serviço de copa,
limpeza, recepção, jardinagem, marcenaria e carregamento, nos prédios do Palácio sede do Tribunal de Justiça, da Corregedoria
Geral de Justiça, do Fórum de Palmas, da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), do Núcleo de Acolhimento e
Acompanhamento Psicossocial (NAPsi), dos Anexos I e II, bem como o representante legal da empresa prestadora do serviço de
limpeza.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5112 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

39

Carga Horária: 8 horas
Modalidade: Presencial
Local: Sala de aula da Esmat.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 50 vagas
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras

10

Colaboradores e Colaboradoras

40

2.3 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte público definido no item 3.1 e tenham
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Atuar direta ou indiretamente com o trato ou coleta de resíduos no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) em suas respectivas turmas deverão participar das atividades: Turma I nos
dias 26 e 27 de janeiro de 2022, na Sala de Aula da Esmat, a serem desenvolvidas na modalidade presencial;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV);
4.3 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula;
4.4 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de
aproveitamento;
4.5 Haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para início, e 15 minutos antes do horário definido para o final da
atividade.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Turma V
Sala de Aula da Esmat
Data

Horário
Das 13h às 14h40

Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.
Facilitadora de Aprendizagem – Adriana Tostes
Saúde, pandemia e coleta seletiva.

26/1/2022
Das 14h40 às 16h20

27/1/2022

Conteúdo Programático
Experiências sobre a coleta seletiva solidária no TJDFT Cases.

Das 13h às 14h40

Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.
Facilitadora de Aprendizagem – Regiane Peixoto
Conceituação, Caracterização e Classificação de Resíduos Sólidos.
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem.
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e
tecnologias limpas, incineração, compostagem, coleta seletiva e
reciclagem.
Coleta e manejo de resíduos orgânicos – compostagem – como preparar
e como armazenar resíduos orgânicos – composteira de contêiner.
Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.
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Facilitadora de Aprendizagem – Cinthia Barbosa Pires Azevedo
Gestão e gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: urbanos,
industriais, de serviço de saúde, agrícolas, construção civil.
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para
resíduos perigosos.
Coleta seletiva no TJ na prática. Uso das Lixeiras/Contêineres.
Demonstração de uso das lixeiras adquiridas pelo Poder Judiciário.
Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.
Facilitador de Aprendizagem – Wherbert Araújo

Carga Horária Total

8 horas-aula

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Adriana Moreira Tostes Ribeiro
Coordenadora de Gestão Socioambiental do TJDFT, desde 2012. Servidora do órgão, desde 1994. Gestora
dos Termos de Adesão do TJDFT com a Agenda A3P – MMA; do Projeto Esplanada Sustentável com a
Secretaria de Orçamento Federal; e do Termo de Parceria com o Governo do Distrito Federal – Projeto Fênix
– Programa Justiça Comunitária, voltado à inclusão cidadã dos catadores de resíduos do Distrito Federal.
do
Membro dos Comitês de Clima Organizacional e do Plano de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde do
TJDFT. Coordena a implantação do Plano de Logística Sustentável do TJDFT, desde 2014. Facilitadora das
oficinas de implantação do PLS nos Tribunais de Justiça do Pará, Rio de Janeiro, Justiça Federal de Minas
Gerais e Macapá, e da Justiça do Trabalho do Espírito Santo e Belém, além do Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco.

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Regiane Rodrigues Peixoto
do Graduada em Enfermagem, pela Universidade Luterana do Brasil, 2019. Tem experiência na área de
Enfermagem, com ênfase em Enfermagem.

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Cinthia Barbosa Pires Azevedo
do

Graduada em Engenharia Ambiental, pela Fundação Universidade Federal do Tocantins, 2015, Palmas-TO.
Especialista em Docência Superior, pela Faculdade Unyleya. Servidora do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Wherbert da Silva Araújo
Graduado em Comunicação, Rádio e TV, pela Universidade do Tocantins (UNITINS). Tem experiência em
Educação Ambiental e Produção Cinematográfica, tendo dirigido o documentário “O Mistério do Globo Ocular”,
do pelo programa DOC TV IV, 2008. Possui experiência em Comunicação, Gestão e Educação Ambiental, tendo
atuado no Projeto São Francisco e na Rodovia BR-242 como analista ambiental em Comunicação e Defesa
Civil Estadual (TO). Mestrando em Ciências do Ambiente (UFT). Fez o curso Gerenciamento de Crises, pela
Faculdade Cásper Líbero.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) colaboradores(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de
2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
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6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 19 de janeiro de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 003, de 2022 – SEI Nº 22.0.000001225-8
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Solarwinds (NPM + NTA), a se realizar no período de 14 a 17 de fevereiro de 2022,
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Solarwinds (NPM + NTA)
Objetivo: Capacitar os servidores e as servidoras a entenderem sobre os módulos SolarWinds Network Performance Monitor
(NPM) e SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer (NTA).
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 2 a 10 de fevereiro de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI 22.0.000001225-8, após, validadas pela Secretaria
Acadêmica da Esmat.
Público-Alvo: Servidores, servidoras e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 24 horas.
Modalidade: À Distância.
Local: Plataforma Google Meet da Esmat.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as).
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 10;
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.

8

Colaboradores e colaboradras) do Poder Judiciário Tocantinense.

2

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Ser servidor, servidora e colaborador(a) do Poder Judiciário Tocantinense com atuação em atividades ligadas à Diretoria de
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) no curso deverão participar das atividades programadas para o período de 14 a 17
de fevereiro de 2022, conforme descrição no item 5, deste Edital;
4.2 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência
automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade síncrona;
4.3 Somente os(as) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o
desenvolvimento da atividade;
4.4 Para participação, o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e câmera em
funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento das atividades;
4.5 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail aos(às)
alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica
Virtual (SAV);
4.6 As atividades ocorrerão por meio da Plataforma Google Meet, sendo necessária a participação nas videoconferências síncronas (pelo
ESR), acesso às videoaulas e cumprimento aos prazos de realização das avaliações e entrega das atividades propostas;
4.7 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório de participação das
videoconferências pela Plataforma Google Meet;
4.8 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a
75% de aproveitamento;
4.9 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo professor e servirão
de respaldo para a certificação dos(as) concluintes.
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

14/2/2022

Das 13h às 18h

15/2/2022

Das 13h às 18h

16/2/2022

Das 13h às 18h

17/2/2022

Das 13h às 18h

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Adição de objetos via Discovery
Adição e edição de nodes individualmente
Definir método de polling
Listar recursos (List Resource)
Exclusão de nodes e recursos
Manipulação de Custom Properties
Adicionar colunas System Properties e Custom Properties
Busca de Nodes e Interfaces mesclando com Group By
Programação de Unmanage
Movimentação de Nodes entre Polling Servers
Criação de Grupos de Disponibilidade
Utilizando o modo de herança entre objetos (Dependencies)
Manipulando contas de usuários e permissões (Accounts)
Análise de sincronização e saúde dos Pollings
Validação de licenciamento (License Manager)
Volumetria de objetos (Database Details)
Aula ao Vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória.
Tempo de Retenção / Sumarização (Database Details)
Centro de mensagens e busca de ações (Alerts & Activity)
Alerts
Events
Message Center
Personalização de alertas e ações (Manage Alerts)
Desenvolvimento de mapas customizados (Network Atlas)
Personalização de relatórios e envio automático (Reports)
Criação de Views e Dashboards
Adição de atalhos no Menu
Aula ao Vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória.
Network Performance Monitor (NPM)
Gerenciamento do equipamento (Management)
Detalhes do node (Node Details)
Status dos hardwares (Hardware Health)
Detalhes do polling (Polling Details)
Inventário por node (Custom Properties)
Lista de IP Addresses
Disponibilidade do node (Availability Statistics)
Utilização de recursos (CPU, Memória, Interface e Volumes)
Auditoria do node (Audit Events)
Status vitais (Vital Stats)
Criação de Universal Device Pollers (UDT)
Conteúdo das interfaces (Current Utilization of Interface)
Aula ao Vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória.
Informações sobre a rede (Network)
Wireless
Access Points;
Clients;
NetPath
Serviços / Probes
Visualização de eventos/rotas
NetFlow Traffic Analyzer (NTA)
Associação dos devices (CLI Commands)
Filtros de busca
Análise de ofensores (Dashboards)
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Aula ao Vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória.
Carga Horária Total

24 horas-aula.

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Camila Tonarque Batista
Profissional com mais de 10 anos de experiência na área de TI, com solida experiência em suporte
Infraestrutura e atuação anterior em suporte ao usuário e em desenvolvimento C#. Atuei na prestação de
do serviços em grandes clientes do ramo de energia e tecnologia. Inglês fluente: Obtido ao longo de anos de
estudo e fluência com dois anos de intercâmbio em Houston e Chicago no período de 2008 à 2010.
Experiência no suporte e operação das ferramentas Exchange Server, Windows Server, VMWare, Office 365,
Citrix, monitoramento de mainframes e outras ferramentas.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula dos servidores, servidoras e colaboradores(as) do Poder Judiciário implicarão na aceitação prévia
das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da
Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 19 de janeiro de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 002, de 2021 – SEI Nº 22.0.000001229-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop Sistema de Diárias – Turma III –, a se realizar no dia 27 de janeiro de 2022,
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop Sistema de Diárias – Turma III
Objetivo: Capacitar servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça quanto às diretrizes e aos
procedimentos para solicitação, concessão, pagamento e prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Judiciário
Tocantinense.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 21 a 26 de janeiro de 2022
Inscrições: As inscrições dos usuários do Sistema de Diárias serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal
da Esmat – http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação
de matrícula.
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
Carga Horária: 5 horas.
Modalidade: À Distância
Local: Plataforma Google Meet da Esmat
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 70 vagas;
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2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense

Nº de Vagas
50
20

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas;
2.4 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte público definido no item 3.1 e tenham
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense, usuários do Sistema de Diárias.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os servidores e servidoras, magistrados e magistradas, matriculados(as), deverão participar das atividades programadas no
dia 27 de janeiro de 2022, das 13h às 17h10, por meio da Plataforma Google Meet;
4.2 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação, ao vivo, da atividade síncrona;
4.3 Somente os alunos indicados e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o
desenvolvimento da atividade;
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer
logado durante a atividade;
4.5 Para participar, o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e câmera
em funcionamento), conta na plataforma Google (gmail) para acesso ao Google Meet e acesso à internet, e deverá permanecer
com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento da atividade;
4.6 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Workshop.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

27/1/2021

Horário

Conteúdo Programático/Atividades
LEGISLAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS – Resolução nº 73 do Conselho
Nacional de Justiça, de 2009 – Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no
âmbito do Poder Judiciário; Resolução nº 34 do Conselho Nacional de Justiça, de 2015
– Dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para solicitação, concessão, pagamento e
prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado Tocantinense;
Instrução Normativa nº 4, de 2007 – Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para
despesas de mudança e transporte pessoal de magistrados do estado do Tocantins.
A QUE SE DESTINA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS – A custear alimentação,
hospedagem e locomoção urbana, em missão fora da sede.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA – Quem são
os solicitantes da diária; Quem são os beneficiários da diária; Quem é o concedente da
diária; Qual a diferença entre colaborador e colaborador eventual; O que se considera
Das 13h às 17h10
equipe de trabalho; O que se considera assessoramento a magistrado.
A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS IMPLICAM OBRIGATORIAMENTE –
A compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; A correlação
entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as atividades
desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão; Na
publicação, no Diário de Justiça, do ato de concessão de diárias; Na comprovação do
deslocamento e da atividade desempenhada; Na fixação dos valores das diárias de
maneira proporcional aos subsídios ou vencimentos do beneficiário.
AS FASES PARA O PROCEDIMENTO DA SOLICITAÇÃO, CONCESSÃO,
PUBLICAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – Da solicitação da diária;
Da concessão que consiste no deferimento do pedido; Do pagamento da diária por
parte da DIFIN; Da prestação de contas por parte do beneficiário da diária.
CONHECENDO O SISTEMA DE DIÁRIAS ETAPA POR ETAPA A SEGUIR:
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INFORMAÇÕES DO DESLOCAMENTO – 1ª ETAPA – Roteiro da viagem; Data do
inicio e data do fim da viagem; Local de partida e local de destino do deslocamento;
Finalidade da viagem disponível no sistema de diárias; Origem do Pedido; Razão do
deslocamento; O sistema disponibiliza dois campos: Mapa do Deslocamento; Da
Intempestividade.
INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO(S) – 2ª ETAPA – Beneficiários de diárias;
Indicação pode ocorrer tanto pelo nome como matrícula do beneficiário; Diária com
assessoramento ao magistrado ou sem assessoramento; Caso tenha sido escolhida na
1ª etapa a finalidade TJTO – Diversos.
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE – 3ª ETAPA – Tipo de transporte; Fluxo quando
indicar transporte aéreo; Fluxo quando indicar veículo oficial de segunda instância;
Fluxo do magistrado quando indicar veículo próprio; Fluxo quando indicar veículo da
comarca; Fluxo quando indicar vans/ônibus.
REVISAR E CONCLUIR – 4ª ETAPA: Pré-Visualizar Publicação do Diário da Justiça;
Beneficiários da Diária constante no protocolo; Os dados funcionais e financeiros do
beneficiário; Detalhar as informações com valores e descontos, período da viagem,
deslocamento etc.
QUANDO INDICAR A FINALIDADE DA DIÁRIA (ESMAT – CURSOS) – Quais os
principais dados que a Esmat observa no protocolo de diária; Quais as permissões do
perfil da Esmat: Validar o pedido; Devolver o protocolo para alteração; Recusar o pedido
por falta de previsão legal.
QUANDO INDICAR VEÍCULO OFICIAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – O protocolo vai
para o Setor de Transporte indicar o condutor e o veículo oficial; Perfil do responsável
pela solicitação de diária para o setor: Analisar o pedido da diária; Indicar o
motorista/condutor; Indicar o veículo da frota com suas principais discriminações; Fluxo
do protocolo posterior à indicação.
QUANDO TEM A INDICAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – Papel do Setor de
Compras da Diretoria Administrativa; Comprar passagem aérea; Alimentar o sistema de
diárias; Refletir no Portal da Transparência.
ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL DA LOTAÇÃO – Quais os
principais dados que o responsável da lotação do solicitante da diária observa no
protocolo de diária; Quais as permissões do perfil do responsável da lotação:
Manifestar-se favorável ao pedido de diária; Manifestar-se não favorável ao pedido da
diária; Permite devolver para alteração o pedido da diária.
ANÁLISE DO PROTOCOLO DE DIÁRIAS DA ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL
– Competência da Assessoria da DIGER; Quais os principais dados que a Assessoria
da DIGER observa no protocolo de diária; Quais as permissões do perfil da Assessoria
da DIGER: Permite alterar o pedido da diária; Permite devolver para alterações o
protocolo da diária; Permite cancelar o pedido de diárias.
CONCESSÃO E DELIBERAÇÃO DO PEDIDO PELO DIRETOR GERAL –
Competência do diretor geral; Quais as permissões do perfil do diretor geral; Deferir o
pedido de diária; Alterar o pedido de diária; Cancelar o protocolo da diária;
FINANCEIRO – PROCESSAMENTO – CONFERÊNCIA – Quais os principais dados
que o responsável do Setor de Diárias da DIFIN confere no protocolo de diária; Quais as
permissões do perfil do Setor de Diárias da DIFIN; Permite devolver para alterações o
pedido da diária; Permite cancelar o pedido de diárias, com formulação da justificativa;
Validar o pedido e encaminhar a portaria para publicação; Detalhar a análise do setor de
diárias: Observar quando a diária será dividida pela metade; Observar quando não será
devido o pagamento da diária; Observar as regras para pagamento de diárias para
colaborador e colaborador de diárias; Observar as regras para pagamento de diárias
quando o servidor estiver acompanhando magistrado na condição de assessor ou
auxiliar direto, terá direito à diária correspondente a 80% do valor da diária recebida
pelo magistrado; Observar as regras quando tratar de viagem em grupo ou equipe de
trabalho; Observar as regras para o desconto do valor do auxílio alimentação;
CONHECER AS REGRAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE DIÁRIAS – Diária
Nacional ou Internacional; Ajuda de Custo para magistrado; Desconto de Alimentação.
TABELA DE VALORES PARA OS CÁLCULOS DE DIÁRIAS – Observar o cargo do
beneficiário da diária; Observar se a diária é dentro do estado do Tocantins ou fora do
Estado; Observar se a localidade indicada é viagem internacional; Observar a indicação
do adicional de deslocamento.
CÁLCULOS DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO – A fórmula utilizada para o cálculo;
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Distância entre as cidades de origem e destino; Valor do litro de combustível utilizado;
Acrescimento de 20% no cálculo; Quem alimenta e atualiza os valores.
DIÁRIA COMPLEMENTAR – AMTECIPAÇÃO E PRORROGAÇÃO – Principal objetivo
do pedido de prorrogação ou antecipação da diária; Como se dará o fluxo da diária
complementar; Impactos financeiros.
DIÁRIO DA JUSTIÇA – PUBLICAÇÃO DA PORTARIA – Dar publicidade da despesa
com diárias; Qual o fluxo para publicação; O que interfere caso não ocorra à publicação
da portaria de autorização.
EXECUÇÃO DE PAGAMENTO – Compete realização do pagamento pelo diretor
financeiro, observando a legislação vigente.
QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO DA DIÁRIA – As diárias serão pagas
antecipadamente, mediante débito em conta bancária, de uma só vez; Em casos de
urgência, em que poderão ser processadas durante o tempo de afastamento; Quando o
afastamento abranger período superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas
de forma parcelada.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA – Prazo para a comprovação da realização da
viagem após o retorno à sede; Tipos de documentos poderão ser anexados no relatório
de viagem.
IMPEDIMENTO DE NOVO PEDIDO DE DIÁRIAS – Ausência, a irregularidade ou o
atraso na prestação de contas impedem a solicitação de nova diária e ensejam a
aplicação das penalidades legais.
QUANDO AS DIÁRIAS SERÃO RESTITUÍDAS AO ERÁRIO – Na não realização do
deslocamento, com devolução integral do valor percebido; No retorno antecipado do
beneficiário, com devolução proporcional do valor percebido; Quando os valores pagos
forem maiores do que os devidos na Resolução vigente; Quando, por culpa do
beneficiário, não houver a comprovação do desempenho da atividade, objeto do serviço,
que motivou o deslocamento; Quando não houver prestação de contas; Outras
hipóteses que não justifiquem o pagamento da verba indenizatória; Quando as
restituições serão efetivadas.
TRANSPARÊNCIA – Disponibilizar mensalmente no portal de transparência – Gestão
de Pessoas; A quem compete disponibilizar o relatório mensal das passagens aéreas; A
quem compete disponibilizar o relatório do pagamento das diárias.
PREVISÃO DE CUSTEIO DE DIÁRIAS – Setor competente para lançamento no
sistema; Como é feito o lançamento do orçamento para pagamento de diárias, ajuda de
custo e adicional de deslocamento;
CONHECIMENTOS FINAIS – Deixar registrado que o concedente, o ordenador de
despesas, o solicitante e o beneficiário das diárias respondem solidariamente pelos atos
praticados em desacordo com a Resolução vigente; Que compete ao Controle Interno
do Tribunal a fiscalização do cumprimento das disposições na legislação vigente; A
Presidência deste Tribunal expedirá os atos necessários à efetivação dos
procedimentos relativos à operacionalidade na legislação vigente, podendo delegar a
atribuição ao diretor geral; Qualquer divergência no sistema de diárias ou possíveis
inovações/sugestões referentes aos procedimentos estatuídos na legislação vigente
deverão ser comunicadas à Diretoria Geral; Os casos omissos ou excepcionais serão
decididos ou regulamentados pela Presidência; A competência da Diretoria Geral para
acompanhamento e providência cabíveis quanto à não prestação de contas da diária; A
competência da Divisão de Planejamento e Orçamento da Diretoria Geral quanto à
previsão do custeio de diárias civis e passagens aéreas; A competência da Diretoria
Administrativa quanto a acompanhar os gastos com pagamento de diárias a servidores
e magistrados deste Poder Judiciário; A competência da Diretoria Financeira no tocante
à alteração do valor de combustível utilizado pelo magistrado na viagem; Sistemas
importantes e relevantes que trabalham em parceria com o Sistema de Diárias: SIAFE,
SEI, EPROC e SERVICE DESK. Não havendo disponibilidade orçamentária ou
financeira no ano corrente, a despesa correspondente será incluída na proposta
orçamentária do ano posterior. Papel da Diretoria de Gestão de Pessoas no Sistema de
Diárias.
Carga Horária Total

5 horas-aula
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Monielle Guerra Justino Villas Boas
Servidora lotada na Diretoria Geral do Tribunal de Justiça, desde 2019, cargo de secretária executiva.
Bacharela em Enfermagem, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Pós-graduada em Oncologia
Clínica, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). Mestranda no Programa de PósGraduação em Ensino de Ciência e Saúde da Universidade Federal do Tocantins (PPGECS – UFT). Integrou
como coordenadora a equipe de cuidados oncológicos no Hospital Oncológico Dr. Jorge Saade, de 2015 à
do
2018. Atuou na implementação do sistema de cuidados médicos e hospitalares do mesmo Hospital. Participou
dos cursos promovidos pela Esmat: Gestão para Resultados; Gestão de Pessoas; Programa de
Desenvolvimento em Governança, Compliance e Riscos para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
Comprasnet e Siasgnet – Compras Governamentais; Jogo de Contratações; Secretariado Executivo na
Administração Pública: Desenvolvimento de Competências com Foco Estratégico; Autoconhecimento e
Eneagrama.

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Seny Almeida de Arruda
Servidora Pública Estadual do Governo do Estado do Tocantins, cedida ao Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, desde 2012. Bacharela em Administração. Especialista em Direito Público, pela Esmat. Já
coordenou a inscrição e a aplicação das provas do concurso público do executivo estadual nas cidades de
Araguatins, Paraíso do Tocantins e Palmas-TO. Foi gerente de Núcleo, no Setor de Remoção e Lotação de
Servidor. Ocupou o cargo de diretora de Cadastro e Assistência ao Segurado do Plansaúde do Estado do
Tocantins. Atuou como responsável pelo Setor de Diárias na Diretoria Financeira do TJTO. Ocupou o cargo
do
chefa de serviço do Serviço Normas e Procedimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins.
Respondeu pelo cargo de coordenadora de apoio substituta da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins.
Ocupou o cargo de assistente de gabinete do desembargador Eurípedes Lamounier. é membro do Comitê
Gestor do Sistema Eletrônico de Informações (CGSEI) e membro da comissão para apresentar estudos
técnicos e minutas necessárias ao cumprimento das recomendações contidas no item 7 do Relatório de
Auditoria Interna. Atualmente ocupa o cargo de chefa de serviço de Suporte eGESP da Diretoria de Gestão
de Pessoas.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula do servidores e servidoras, magistrados e magistradas implicarão aceitação prévia das normas
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº
4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 19 de janeiro de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

