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

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 500018055.2010.8.27.2716, que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL move em face de WALTAIR PORTO RIBEIRO e COOPERATIVA DE
ALGODÃO BRASILEIRO - COOPCOTTO, na pessoa de seu Representante Legal WALTAIR PORTO RIBEIRO. E, como
esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida
Ativa n. 36.372.985-2, no valor de R$ 16.746,74 (dezesseis mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos),
ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o
pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta)
dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda,
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 24 de setembro de
2020. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi.

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0005415-69.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: VALDELICE MELO DA SILVA
RÉU: SOARES E CIA LTDA - REVEL
RÉU: SILVIO SOARES SILVA - REVEL
RÉU: J S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - REVEL
RÉU: ANA PAULA SOUZA TRIGUEIRO SILVA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 40: "1. Processo regularmente desenvolvido e instruído. 2. Do exame, vejo que a resolução
da questão depende simplesmente do cotejo das provas já produzidas com a legislação aplicável ao caso. 3. DECLARO a
revelia dos requeridos, os quais foram regularmente citados e não apresentaram defesa no prazo legal, bem como a incidência
dos efeitos da revelia na hipótese dos autos (CPC, art. 344). 4. No caso dos autos, entendo que o conjunto probatório mostra-se
suficiente ao deslinde da controvérsia e a ampliação da instrução probatória, com a realização de audiência de instrução e
julgamento em nada poderia acrescentar ao efetivo elucidar da causa. Portanto, INDEFIRO o pedido de designação de audiência
de instrução formulado pela parte autora. 5. Destarte, o feito comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), posto
que as provas até então produzidas são suficientes para a formação do convencimento do juízo. Nesse particular, é importante
destacar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, indeferir a produção de provas que não irão
influenciar no julgamento do mérito da causa, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e da duração
razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII e CPC, art. 4º). 6. Isso posto, declaro saneado o processo. Determino: 1 AGUARDESE o prazo de 05 (cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. 2 Após, estável esta decisão, VENHAM-ME os autos
conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
USUCAPIÃO Nº 0022840-17.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: VALDIRENE LIMA MESQUITA
AUTOR: MARILENE LIMA DE MESQUITA
AUTOR: MÁRCIA LIMA MESQUITA
AUTOR: MANOEL NETO LIMA MESQUITA
AUTOR: JOÃO PAULO DE LIMA MESQUITA
AUTOR: JOÃO IVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 201: "1 DO SANEAMENTO DO FEITO. Cuida-se de ação de usucapião em fase de
sanemaento. Ao exame, vejo que não há questões processuais pendentes a serem resolvidas. O único fato a ser provado é a
posse e seu tempo, sendo as demais questões, de direito. A posse, ônus probatório do autor, poderá ser provada através do
depoimento pessoal do autor e das testemunhas por ele arroladas; eventuais documentos poderão ser juntados, observando-se
quanto a isso o disposto nas normas do art. 434 e 435 do CPC/15. As partes poderão, de comum acordo, solicitar a
homologação da fixação de questões de fato e direito indicadas por elas, caso em que haverá homologação do juízo em
substituição às acima fixadas. 2 DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. A presente

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5122 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022

3

demanda de conhecimento está em fase instrutória, aguardando a realização da audiência de instrução. Como é de
conhecimento geral, os trabalhos presenciais estão sobrestados em decorrência da adoção de medidas de expansão da
pandemia COVID-19. Nesse contexto, fora editada a portaria conjunta nº 11/2021 pelo TJTO, a qual regulamenta a realização de
audiências por videoconferência e telepresenciais e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico nas unidades
jurisdicionais de primeira instância. Para a realização das audiências por videoconferência o TJTO determinou a utilização
do software de videoconferência denominado Sistema de videoconferência e audiência do Tocantins - SIVAT. No que se refere à
intimação das partes, devem ser observadas as diretrizes constantes da referida portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO. 3
CONCLUSÃO. Cumprido o disposto no art. 357 e incisos do CPC/15, DECLARO saneado o processo; ressaltando que as partes
poderão, de comum acordo, solicitar a homologação da fixação de questões de fato e direito indicadas por elas, a que se referem
os incisos II e IV do artigo 357, caso em que haverá homologação do juízo em substituição às acima fixadas. Determino:
1 AGUARDE-SE o prazo de 05(cinco) dias em cartório – artigo 357, §1º, CPC/2015. 2 após, estável esta decisão, DESIGNESE conforme calendário da secretaria, data e horário para a realização da audiência de instrução e, após, PUBLIQUE-SE, na
página desta vara no instagram (civel1araguaina), para maior publicidade, a relação dos processos com audiência designadas
para as temporadas das audiências virtuais;..." INTIMAÇÃO AO REVEL.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4461200
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002333998.2017.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 11.583.778/0001-97, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 48 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: " Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido
do exequente (evento 46) para determinar a inclusão do(s) executado(s) no cadastro de proteção de crédito (SERASA).
Determino ao Cartório que: Promova por intermédio sistema SERASAJUD a inclusão do(s) nome(s) do(s) executado(s) no
cadastro de inadimplentes. Proceda com busca de bens dos executados nos sistemas INFOJUD e SREI, após juntado aos autos
o resultado das pesquisas dê vista ao exequente no prazo de 60 (sessenta) dias; Intimem-se as partes da presente decisão.
Ressalto que, caso o ato citatório tenha ocorrido na modalidade editalícia ou via carta (aviso de recebimento), e fique
demonstrada a impossibilidade de intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s), deverá o cartório observar o procedimento
adotado para o implemento da citação, no cumprimento do ato intimatório. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de janeiro de
2022. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS Nº 4390027
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 501918236.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de CÉLIO CONCRETO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 07.962.428/0001-64, sendo o mesmo
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da
decisão proferida no evento n.º 79 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, reconheço, de
ofício, a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios executados Claudionei Baum e Cleversom Baum, e, consequentemente,
com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, unicamente em relação aos ex-sócios Claudionei Baum e Cleversom Baum, prosseguindo a
execução em relação à empresa executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime as partes
da presente decisão; Intime a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, e
impulsione o feito. Decorrido o prazo recursal, proceda com a retirada dos sócios Claudionei Baum e Cleversom Baum do painel
processual. Esclareço ao exequente que embora ele requeira a continuidade do feito em relação a empresa executada e o atual
sócio, no evento 74 já foi proferida decisão que indeferiu o redirecionamento da ação, ademais, a CDA não deve ser modificada
para alteração de partes conforme súmula 392 do STJ, assim sem nenhum prejuízo a ação seguirá em desfavor da empresa
executada, sem necessidade da alteração da Certidão de Dívida Ativa. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza
de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos 10 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, JOSIVELTON RIBEIRO FIGUEIREDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.
EDITAL de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 4555584
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 001887684.2015.8.27.2706/TO, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARCO ANTONIO MACHADO JUNIOR,
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Pessoa Física subscrita sob o CPF nº 598.006.236-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 86 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Postergo a análise do pedido de transferência (evento 84). Primeiramente, expeça-se edital para
intimação do executado MARCO ANTONIO MACHADO JUNIOR do ato constritivo realizado (evento 30), nos termos da
LEF. Decorrido o prazo voltem os autos conclusos para análise do pedido do exequente (evento 84). Cientifique-se o exequente
do presente despacho, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá
imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; Intimem-se as partes da presente decisão.". E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de
Fevereiro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4576145
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500003364.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de ADAIR PAULO FAGUNDES e A. P. FAGUNDES, CNPJ/CPF nº 287.033.322-68 e 05.622.421/0001-78, sendo o mesmo
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da
APELAÇÃO proferida no evento n.º 95, bem como para apresentar contrarrazões, a qual a Procuradoria Geral do Estado, vem,
respeitosamente perante Vossa Excelência, em tempo hábil, por meio do Procurador do Estado que esta subscreve, nos autos
acima epigrafados, com fulcro no artigo 1.009 e ss., do Código de Processo Civil, interpor o presente recurso de objetivando a
reforma da respeitável sentença (Evento 84), através da qual a Digna Magistrada a que, decretou a prescrição intercorrente do
crédito tributário perseguido. Na oportunidade, protesta pelo seu recebimento processamento na forma da lei, encaminhando-o
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para apreciação e julgamento. E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de fevereiro
de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4563427
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500040486.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de WILARDO LOPES BEZERRA e W L BEZERRA, CNPJ/CPF nº 936.540.811-34 e 06.102.741/0001-60, sendo o mesmo
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da
APELAÇÃO proferida no evento n.º 108, a qual requer a Pública Estadual o conhecimento e provimento do recurso, objetivando
a reforma da respeitável sentença, afastando a prescrição intercorrente, determinando a continuidade do feito executivo e
declarando válido e exigível a dívida apontada. E ainda, que seja invertido o ônus da sucumbência, devendo ser condenado o
apelado ao pagamento de custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios ao apelante, nos termos do art. 85 do
CPC, em respeito ao princípio da causalidade.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS
MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4578253
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500007810.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de MONICA DE MOURA ESCHER, CPF nº 278.032.601-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da apelação proferida no evento n.º 62 a
qual por meio do Procurador do Estado que esta subscreve, nos autos acima epigrafados, com fulcro nos artigos 1.009 e
seguintes do CPC interpor recurso de APELAÇÃO objetivando a reforma da respeitável sentença (Evento 51), através da qual a
Digna Magistrada a quo, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário perseguido. Na oportunidade, protesta pelo seu
recebimento processamento na forma da lei, encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para
apreciação e julgamento. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL de Citação com prazo de 30 ( trinta) dias Nº 4566484
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): NAYARA PRISCILA SOUSA E SILVA - CPF/CNPJ n°: 03348100194, por estar atualmente em lugar
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incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 000338391.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 3.274,91 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n°
20190028854, datada de 14/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento n° 5 a seguir
transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de fevereiro
de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 4559578, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000427767.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOANA ARAUJO REIS PEREIRA, pessoa fisica,
inscrita no CPF sob o nº 737.283.651-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme Carta Devolvida no evento 23 - CD1, para que, no prazo de 15(quinze)
dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 17 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de
existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente
feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de
pagamento do débito no evento 15. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intimese a parte executada da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 -Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 05 de agosto de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digite.
Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.
EDITAL Nº 4569218, de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000611715.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDVANIA DIAS DE ABREU, pessoa fisica, incscrita
no CPF sob o nº 302.183.061-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente encontra-se
em lugar incerto e não sabido, conforme Carta Devolvida no evento 42 - CD1, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomar
ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 32 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Destarte,
tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com
base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 30. Sob a égide do
Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em razão da renúncia ao
prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - Proceda com diligências para liberação dos valores constritos
em favor da executada; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 5 -
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Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria
Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se.
Cumpra-se. Araguaina-TO, 28 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito". E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês
de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS N.º 0023061-92.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 951627213120
Classe Judicial: PROCEDIMENTO COMUM CIVIL
Autor: MARIA SUERDA DE MIRANDA
Advogado/Procurador(a): SANDRO FERREIRA PINTO DP9081887
Réu: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640
DISPOSITIVO “(...) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 196, 197 e 198, incisos I e II; todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, nos termos do provimento liminar deferido no EVENTO 52, neste ato convertido em definitivo, para
condenar o requerido ESTADO DO TOCANTINS, a fornecer em favor da paciente/autora, MARIA SUERDA DE MIRANDA,
procedimento cirúrgico ortopédico de artroplastia total de joelho. Resolvo o mérito da lide com fulcro artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas processuais em face da isenção estatal. Sem condenação em honorários, por força da Súmula 421 do STJ. Por se
tratar de sentença ilíquida, após o decurso do prazo recursal voluntário, não interposta apelação, remetam-se os autos ao e.
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para reexame necessário, nos termos do que preconiza o art. 496, inciso I, do CPC e
a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0001627-76.2022.8.27.2706/TO
CHAVE: 613598032122
Classe Judicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Autor: JOAO JOSE DE SOUSA
Autor: ANA ROSA DA SILVA
Autor: RAIMUNDO FILHO DA SILVA
Autor: MANOEL GOMES PEREIRA DE SOUSA
Autor: ANTONIO SOUSA SILVA
Autor: ALINE COSTA NOGUEIRA
Advogado/Procurador(a): VALÉRIA BUSO RODRIGUES DP18097
Réu: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640
DISPOSITIVO “(...) É o relato necessário. Decido. Como é cediço, extingue-se o processo sem julgamento do mérito no caso de
indeferimento da petição inicial, abandono do processo, falta dos pressupostos processuais, existência de perempção,
litispendência e coisa julgada, ausência de interesse ou legitimidade, desistência, entre outros, conforme dispõe o CPC/2015, art.
485. Pela leitura da inicial verifico que a pretensão deduzida na inicial girava em torno de compelir o Estado do Tocantins a
efetivar a transferência dos pacientes indicados na inicial, da UPA para o HRA, o que restou efetivado, consoante as informações
prestadas nos eventos 9. Nesse contexto, é indubitável que houve a perda superveniente do objeto da ação, exsurgindo o
interesse processual, razão pela qual impõe-se a extinção do feito. Ex positis e o mais que dos autos consta, com fulcro no art.
485, VI, do CPC, extingo o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Intime(m)-se. Após as
formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0014678-62.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 167657418419
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: EVERALDO FARIA FERREIRA
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 46. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da
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presente sentença; 2 - Cumpra-se na íntegra o despacho exarado no evento 32, com escopo de expedir alvará em favor da
parte exequida do saldo excedente; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da
parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN
– Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.
Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 31 de janeiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0014146-54.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 618983573720
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA MARLUZA LTDA
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento realizado
no evento 30. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais,
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes
presente sentença; 2 - Expeça-se alvará para liberação do valor excedente, em favor da parte executada, devendo o Cartório
proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 3 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes
sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETASE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento
n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 31 de janeiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0028430-67.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 530117451620
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766
Executado: KATIA ALVES CAVARLHO
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 17. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 03 Fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de
Direito.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0011392-08.2021.8.27.2706
Acusado: A. C. DA S.
Vítima: M. R. DE A.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. R. DE A., brasileira, solteira,
nascida em 14.03.1989, filha de Deuisina Ribeiro de Araújo, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONY CESAR DA SILVA, já qualificado nos
autos, pelo crime lesão corporal simples..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 17/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: MPU
Nº dos Autos: 0010528-67.2021.8.27.2706
Acusado: W. O. V.
Vítima: C. B. DE A.
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): C.B. DE. A., brasileira,
desempregada, união estável, nascida aos 15/11/1984 atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Trata-se de requerimento de MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado por CLAUDIANA BARROS DE ARAUJO em face de WEIDEL OLIVEIRA VIDAL, ao
qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06. As medidas foram
efetivamente deferidas, conforme evento 05. O requerido apresentou contestação no evento 14. Instada a se manifestar, a vítima
não se opôs ao pleito do requerido. Alega o requerido que foi celebrado acordo perante o CEJUSC de Araguaína-TO (sentença
anexa no evento 14), onde ficou acordado que ele retornaria a morar na residência que era ocupada pelo casal. No evento 26, o
defensor da vítima manifesta que ela não se opõe que o requerido volte ao imóvel, conforme acordo efetuado junto ao CEJUSC
de Araguaína-TO. Ante o exposto, REVOGO especificamente o item 'a' da decisão proferida no evento 05. Portanto,
fica autorizado o retorno do requerido ao imóvel que antes era ocupado pelo casal. Cumpra-se. Intimem-se..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 17/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0009576-98.2015.8.27.2706
Acusado: ARLINDO CARVALHO DE SOUSA
Vítima: ANA KARINE CAVALCANTE SOUSA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ANA KARINE CAVALCANTE
SOUSA, brasileira, união estável, doméstica, nascida em 20.06.1979, natural de Teresina-PI, filha e Expedita Cavalcante
Sousa, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de ARLINDO CARVALHO DE SOUSA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 13/12/2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0009390-70.2018.8.27.2706
Acusado: NILBERTO SILVA ROCHA
Vítima: ANA MARIA LOPES DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ANA MARIA LOPES DA SILVA,
brasileira, nascida em 30.08.1992, filha de Maria Ferreira da Silva e Elias Lopes da Silva, com CPF n. 707.634.731-89,
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito:"...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de NILBERTO SILVA ROCHA, já qualificado nos autos, pelo crime tipificado no artigo 147, “caput”, do Código
Penal e da contravenção penal, prevista no artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais)..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 17/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0009090-40.2020.8.27.2706
Acusado: M. S. DE S.
Vítima: L. R. de S. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): L. R. de S. M., brasileira, união
estável, filha de Artur Rodrigues de Sousa e Maria Socorro de Souza, CPF n. 972.602.581-87, atualmente em local incerto
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Em que pese a
ausência de manifestação do Ministério Público, MANTENHO o entendimento contido no evento 21 e, neste
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momento, REVOGO as medidas protetivas concedidas neste feito..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 17/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0008651-34.2017.8.27.2706
Acusado: AILTON SANTOS FERREIRA
Vítima: PATRICIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): PATRICIA DO ESPIRITO
SANTO DA SILVA, brasileira, solteira, doméstica,, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de AILTON SANTOS FERREIRA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na
denúncia..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína Estado do Tocantins, 18/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0007198-09.2014.8.27.2706
Acusado: MAURÍCIO VARGAS DE SOUSA
Vítima: MARCIELE LEITE PAIXÃO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Marciele Leite Paixão, brasileira,
solteira, vendedora, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de MAURÍCIO VARGAS DE SOUSA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 13/12/2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0006254-70.2015.8.27.2706
Acusado: SILVIO RAMALHO CARDOSO
Vítima: MARRIR OLIVEIRA SOBRINHO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Marrir Oliveira Sobrinho,
brasileira, doméstica, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de SILVIO RAMALHO CARDOSO, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 13/12/2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0004750-24.2018.8.27.2706
Acusado: G. G. DE M.
Vítima: F. G. de S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. G. de S., brasileira, união
estável, auxiliar de serviços gerais, com CPF n. 028.650.341-78, natural de Araguaína-To, nascida em 21.02.1988, filha de
Honório Pereira de Sousa e Domingas Gomes de Sousa, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GASPAR GOMES DE MOURA, já qualificado nos
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autos, pelos delitos supramencionados..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 17/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0001202-88.2018.8.27.2706
Acusado: J. R. S.
Vítima: M. D. L. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. D. L. M., brasileira, união
estável, nascida em 02.07.1987, filha de Helen Lucena Mangueira, com CPF n. 990.042.832-34, atualmente em local incerto
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto,
com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JACKSON RODRIGUES
SILVA, já qualificado nos autos, pelos crimes descritos nos artigos 147, "caput", e 140, "caput", ambos do Código Penal, c/c a Lei
11.340/2006..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 17/01/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0000491-49.2019.8.27.2706
Acusado: MARCELO REIS DOS SANTOS
Vítima: JULIANA NEVES DE OLIVEIRA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JULIANA NEVES DE OLIVEIRA,
brasileira, solteira, auxiliar de Serviços Gerais, natural de Wanderlândia, nascido aos 10/10/1992, filha de Joaquim Ferreira de
Oliveira e de Anália Neves do Nascimento, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado
quanto ao crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) e ainda, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER MARCELO REIS DOS SANTOS, brasileiro,
solteiro..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína Estado do Tocantins, 13/12/2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0019199-16.2020.8.27.2706
Acusado: PAULO PEREIRA LIMA
Vítima: JÉSSICA ARAGÃO DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: Jessica Aragão Da Silva, brasileira, em
união estavel, nascida aos 28/12/1996, natural de Araguaína-TO, cadastrada do CPF de nº 710.521.841-03, filha de Antônia
Maria Santiago Aragão e Alexandre oliveira da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR PAULO PEREIRA LIMA, brasileiro, convivente em
união estável, pintor, nascido aos 25/01/1985, natural de Wanderlândia-TO, filho de Raimunda de Melo e Raimundo Pereira de
Melo, portador do CPF nº. 015.800.621-64, como incurso na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da
Lei 11.340/2006. Fica o acusado, portanto, condenado definitivamente à pena de 03 (três) meses de detenção. Fixo o regime
inicial aberto, ante a determinação contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal...". Para conhecimento de todos é
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 21 de janeiro
de 2022.
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Editais de citações com prazo de 15 dias

CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a)ELIEZIO
SOUSA DA COSTA, brasileiro, união estável, eletricista, natural de Babaçulândia-TO, nascido aos 09.09.1981, filho de Félix Dias
da Costa e Maria Helena Sousa da Costa, portador do RG nº 828942 SESP/TO e CPF nº 013.532.631-18, atualmente em lugar
incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9.º, c/c art. 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal,
aplicando-se a ambos o disposto no artigo 7°, inciso I da Lei 11.340/06 , nos autos de ação penal nº 000154805.2019.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a)
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 17/01/2022.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ANTONIO DE SOUSA DA SILVA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) EDITAL Nº
4563117 Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0004707-66.2018.8.27.2713 TO JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz
de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado ANTÔNIO DE SOUSA DA
SILVA, vulgo “pesão da terra grande”, brasileiro, união estável, nascido aos 01 de fevereiro de 1974, em Quixeramobim/CE,
vaqueiro, portador do RG nº 626.610 SSP/TO e CPF Nº 017.855.311-58, filho de Francisca de Sousa da Silva, nos autos de ação
penal nº 0004707-66.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de tomar conhecimento da DECISÃO prolatada no evento 55. Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins,
Estado do Tocantins, aos 02 de fevereiro de 2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi.

2ª vara cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, na forma da lei
etc...
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 18 de fevereiro de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação.
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO
LEILÃO: dia 18 de fevereiro de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término.
LOCAL:
Através
do
site
www.dmleiloesjudiciais.com.br.
PROCESSO Nº. 0002927-33.2014.8.27.2713 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
(CNPJ: 38.155.222/0001-56) e Requerido M. DA C. F. FRASAO NUNES – ME (CNPJ: 04.523.433/0001-82)
CDA:
14214000389-63;
14614000684-70;
14614000685-51;
14714000165-75.
BEM(NS): 01 (um) Veículo marca/modelo GM/S10 ADVANTAGE D, Placas: MXG-7972/TO, Chassi: 9BG138HF0BC403995,
Renavam: 00214773191, ano de fabricação/modelo 2010/2011, cor prata, a álcool/gasolina, cabine dupla, veículo em
bom estado de conservação. Porém, está com alta quilometragem 188.332km rodados e seu motor está necessitando de
reparos.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais), em 16 de junho de 2021.
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**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção.
DEPOSITÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA FRASÃO NUNES, Rua 7 de setembro, nº 613, Setor Rodoviário, Colinas
do Tocantins/TO – CEP: 77.760-970.
ÔNUS: Constam débitos no Detran/TO, no valor total de R$ 1.042,81 (Um mil e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos),
em 01 de novembro de 2021. Outros eventuais constantes no Detran/TO. ** O arrematante declara estar ciente de que, além de
possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação
de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão
e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o
processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do
leiloeiro.
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 33.882,88 (Trinta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos),
em 01 de setembro de 2021.
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por
ambas as partes; Em caso de suspensão do leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento, responderá o
executado pelas despesas do Leiloeiro, em 1% (um por cento) do valor da avaliação. Em caso de cancelamento do leilão será
devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou.
**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais).
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada
à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do
TJ/TO).
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos,
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência
na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão.
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação,
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial.
FORMAS DE PAGAMENTO:
A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil,
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições:
1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante
parcelado em até 30 (trinta) meses;
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante
parcelado em até 6 (seis) meses;
3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada;
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido juros equivalentes à taxa SELIC garantido por restrição sobre o
próprio bem;
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária,
imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação),
caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a
caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá
após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação;
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7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso
ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do
processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e
Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos;
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência,
bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da
disputa.
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet,
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio,
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo
disposição judicial diversa.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será
reaberto, até o prazo final.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado M. DA C. F. FRASAO NUNES – ME, na pessoa de seu representante legal,
bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns),
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que
o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do
CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015).
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado do Tocantins, aos dois
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (02/02/2022). (ass) Marcelo Laurito Paro - Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
USUCAPIÃO Nº 0005065-26.2021.8.27.2713/TO
AUTOR: VANALIA MORAIS DOS SANTOS
RÉU: LUZIA ALVES DA SILVA
RÉU: ANTONIO LOPES DA SILVA
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do
Tocantins,
na
forma
da
lei...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os autos da Ação
de Usucapião, Processo nº 0005065-26.2021.8.27.2713, em que figuram como partes VANALIA MORAIS DOS SANTOS contra LUZIA
ALVES DA SILVA e ANTONIO LOPES DA SILVA, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado fosse expedido o presente com a
finalidade de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de todos OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (arts. 942 e 232,
inciso IV, do CPC), por todos os termos da presente ação e do despacho evento 3, para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de
15 (quinze) dias , sob pena de presumirem-se verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial (art. 285 e 319, do CPC), relativo ao imóvel a
seguir descrito: “Imóvel: Lote urbano de nº 02 (dois), da quadra M-28, sito à Rua Morrinhos, Bairro Santa Rosa I, nesta cidade de Colinas do
Tocantins – TO, com a área total de 390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados), medindo: 13,00 metros de frente para a Rua
Morrinhos; 13,00 metros aos fundos, dividindo com o lote nº 15; por 30,00 metros nas laterais, dividindo a direita com o lote nº03; e a
esquerda com o lote nº01.” Registrada sob a matrícula de n° 14.455, CRI – Colinas do Tocantins - TO. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na
forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 02 de fevereiro de 2022. Eu, Thays Joanna

Gonçalves Berlanda, Estagiária, digitei. Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito.
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GOIATINS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo juiz de direito desta Comarca de Goiatins - TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por meio deste vem INTIMAR as pessoas de JOÃO PAULO LOPES DE
FREITAS, brasileiro, natural de Riachão, nascido aos 25.08.1987, filho de Dermosina Lopes de Freitas, residente na Rua 06, S/n,
centro de Campos Lindos - TO e JUCIARA PEREIRA CARVALHO , brasileira, nascida aos 26.10.1992, filha de Luzinete Pereira
de Araújo e de José Pereira Carvalho, CPF n. 050.912.881-55, residente na Rua 06, Campos Lindos - TO, vizinha do
"Solteiro": , para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial proferida nos autos n. 000350414.2019.8.27.2720, a seguir transcrita: "Assim, considerada a natureza rebus sic stantibus das cautelares em
geral, DETERMINO o arquivamento do feito, consignando o prazo de vigência das medidas concedido em liminar.
Intimem-se as partes para ciência. Após, proceda-se à baixa definitiva.
Cumpra-se.
ESTA DECISÃO SERVE DE MANDADO.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 16 de novembro de 2021. Eu, Elisânia Maurício
de Andrade/mat353123, digitei e datei. Cópia será afixada no local de costume.

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

EDITAL Nº 4576445
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
INTIMANDO: LADARIO INACIO FERREIRA.
OBJETIVO: INTIMAÇÃO do requerido do inteiro teor do autos nº 5000677-22.2008.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe
move ALEXANDRA DIACOV, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02608481825, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue
anexa, bem como para, INTIMAR quanto a renúncia de seu antigo procurador, bem como para que, querendo, constitua novo
procurador nos autos, no prazo legal.Dr.Fabiano Gonçalves Marques -Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA
OBJETIVO: Citação dos requeridos NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ n.° 02.740.090/0001-82, representada pela sócia GEORGETA RASSI CARNEIRO, do inteiro teor do autos nº 001069910.2020.8.27.2722, Ação de Cobrança que lhe move GILMAR RODRIGUES VIANA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº
53862031187, do inteiro teor da petição inicial, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer
contestação, sob pena de constituir-se de pleno direito o título de execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado
executivo, ficando isentos de custas e honorários advocatícios em caso de cumprimento. VALOR DA CAUSA R$ 1.045,00. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei.
Gurupi-TO, 03/02/2022. Fábia Soares Siriano, diretora de secretaria, digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.
EDITAL Nº 4572911
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: SOL NASCENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 00085154720218272722, Ação de Cobrança que lhe move
RENIEVERSON ALVES SANTIAGO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02536372103, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia
segue anexa, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título de execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, ficando isentos de custas e
honorários advocatícios em caso de cumprimento. OBJETO: 2317. VALOR DA CAUSA de R$ 5.000,00. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 03 de
Fevereiro de 2022. Eu, Lívia Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.
EDITAL Nº 4576194
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: DISTRIBUIDORA R V EIRELI
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OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0007344-60.2018.8.27.2722, Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária que lhe move BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 60746948000112 e 60746948000112, do
inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia
segue anexa, bem como para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem
presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319
do CPC. (Citação conforme a Lei nº 8.710/93). E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou
expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 03 de fevereiro 2022. Eu, João Carlos Resplandes Mota,
Técnico Judiciário, o digitei e assino. Fabiano Gonçalves Marques Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 4573059
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00085154720218272722, chave n.º
847760735821, Ação de Usucapião que move RENIEVERSON ALVES SANTIAGO, em face de SOL NASCENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. Atribuíram à causa o valor de R$(#.)VA.LOR.CDA.(#),00. E, em cumprimento
ao art. 259, I do CPC, expediu-se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da
propositura da ação e, querendo, ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
no futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi-TO, 03 de Fevereiro de 2022. Lívia Póvoa Mendes, Servidora de Secretaria, o digitei e assino.
Adriano Morelli. Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª. Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais os autos de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº0005503-59.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública
desta Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) VALDO GOMES PEREIRA, brasileiro, convivente, eletricista de
veículos, nascido em 13 de novembro de 1.999, natural de Gurupi-TO, filho de Edna Pereira Alves e Valdeires Gomes de Souza,
portador do CPF n.º 070.020.781-35, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do
acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça,
ficando, assim, intimado para participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/03/2022, às 15:10
horas, que será realizada por meio de videoconferência pelo sistema Yealink, devendo portar documento pessoal no
momento da audiência. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA: Conforme disciplinado pela Portaria Conjunta Nº 11, de
09 de abril de 2021, as partes do processo, inclusive vítima(s) e testemunha(s), poderão participar da audiência por meio de
videoconferência, sendo necessário contactar a 1ª Vara Criminal pelo WhatsApp 3311-2896 e seguir as instruções que serão
repassadas. Para participar da audiência por videoconferência basta ter disponível notebook ou smartphone com acesso a
internet. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 de janeiro de 2022. Eu, Luciana
Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 15 (QUIZE) DIAS – JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito auxiliando na Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação com prazo de 15 (quinze) dias virem
ou dele conhecimento tiverem, que tramitaram por este juízo e Escrivania Criminal, desta Comarca, os Autos da Ação Penal nº
0000228-92.2021.8.27.2723, tendo como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO e Ré VIVIANE RODRIGUES DA SILVA, brasileira,
solteira, nascido no dia 22/02/1998, com menos de 21 anos na data do fato, natural de Itacajá - TO, filha de Menaídes Rodrigues
de Oliveira e Antônio Carlos da Silva, RG n. 1.107.832 SSP/TO, CPF n. 071.596.751-77, residente na Rua O, s/n, Setor Vila
Nova ou Rua N, s/n, Setor Bela Vista, ambos no Município de Itacajá/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido. Sendo o
presente para CITA-LA E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer reposta, por escrito, à
acusação, a teor do que dispõe o art. 396, caput e 396-A, da Lei n. 11.719/2008, podendo arguir preliminares e invocar todas as
razões da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado
citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo 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 168 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 notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital,
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que será publicado no diário da justiça, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Itacajá,
02 de fevereiro de 2022. Eu, Luiz Alves da Rocha Neto, Diretor de Secretaria, o digitei. Este edital foi assinado eletronicamente
pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V,
alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do
presente feito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0004454-71.2020.827.2725, chave para consulta n.º 156008310520, movida
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu Valdineis Pereira de Souza, pela prática do delito previsto nas
sanções do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, em que figura como vítima Supermercado Comercial Econômico,
sendo o presente Edital para CITAR o acusado VALDINEIS PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, natural de Santa Filomena/PI,
nascido em 15/07/1989, filho de Alcanja Pereira Borges e de Paulino José de Sousa, portador do CPF n.º 063.605.373-38,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal
como preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar
documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não compareça nem constitua advogado/defensor para
patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar
a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão preventiva, devendo o referido
acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara Criminal do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO,
localizado na Avenida Tocantins, s/n.º Setor Filomena CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º,
do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. Para que
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido
o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO,
Única Vara Criminal, aos 03 do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (03/02/2022). Eu, Zoraida Macedo Andrade,
mat. 284045 tjto servidor de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0002402-36.2019.8.27.2726
ACUSADO: ALINE RODRIGUES MOURA
FINALIDADE: CITAR o réu: ALINE RODRIGUES MOURA, , brasileira, solteira, filha de Josefa Rodrigues da Silva Moura e José
Pinto de Moura , nascida aos 20/02/1983,atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo
329, caput, 331,163, parágrafo único, inciso III, e artigo 129, § 12, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Fica (m) citado
(s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas,
cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer
também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11689/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela
Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã
Criminal, lavrei o presente. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito.

NATIVIDADE
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito da Comarca de Natividade, 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 Serventia Cível
tramitam os autos n. 5000916-35.2013.8.27.2727 – Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO
BRADESCO S.A. em face da VALDIR MALHEIRO DA SILVA E OUTRO, brasileiro, casado, RG n° 746.769 e CPF n°
710.824.681-34, com endereço incerto e não sabido, e que, por este meio, fica CITADO para, no prazo de 03 (três)
dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da mesma ou, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução e
de que não efetuado o pagamento, será de imediato procedido à penhora de bens, a avaliação e intimação do executado. Para
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que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado uma só vez no
órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, conforme artigo 8, IV, da Lei n. 6.830/80. Natividade-TO, aos 4 de
novembro de 2021. Eu, Meirivany Rocha N. Costa, Servidora de Secretaria, digitei e conferi.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas, tramita o processo de nº. 0005436-44.2018.8.27.2729, Classe:
Cumprimento de sentença, proposta por WIVIAN MORAES MENDONÇA, em desfavor de CENTRO DE TREINAMENTO
SPARTA EIRELI e MULTIMILHAS BRASIL TURISMO, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da
parte Executada, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para
que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 64.441,52 (sessenta e quatro mil
quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte
exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem
para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 63. OBSERVAÇÕES: O presente
edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo
em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso a todo teor do processo
basta
acessar
o site
do
Tribunal
do
Justiça
do
Estado
do
Tocantins,
através
do
link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, na aba consulta pública, inserir o número do processo e a chave do processo
(890637038818) para acesso integral.Eu, Pablo Nunes Póvoa Gadotti, Técnico Judiciário da Secretaria Judicial Unificada das
Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo
lançada. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 3963821v2 e do código CRC 08246fe3. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SILVANA MARIA
PARFIENIUK Data e Hora: 26/10/2021, às 18:9:22 Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 4ª Vara Cível de Palmas,
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 5002969-56.2008.8.27.2729, Classe:
Cumprimento de sentença, proposta por PAULO VINICIUS PREMOLI BORGES, em desfavor de SEBASTIÃO CAMILO DA
SILVA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada SEBASTIÃO CAMILO DA SILVA, CPF: 065.639.53115, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de
15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 135.635,77( cento e trinta e cinco mil seiscentos e trinta
e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto
no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do
artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais
encargos, conforme determinado no Despacho do evento 76. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que
chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do
Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a
petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a
Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br).
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir
o número e a chave do processo 534637984915 para acesso integral. Eu, Lusivania Santos Leite, Servidor de Secretaria da
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza
de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK Data e Hora: 1/2/2022, às 18:21:42.
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Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS - AUTOS: 0016587-41.2017.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
REQUERENTE:MC SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25084906000162
REQUERIDO: SILVIO JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 01921793570
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0016587-41.2017.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por MC
SERVIÇOS LTDA em desfavor de SILVIO JOSÉ DOS SANTOS, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte
Requerida SILVIO JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 01921793570, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial,
conforme determinado no Despacho do evento 84.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0047071-97.2021.8.27.2729
Usucapião
REQUERENTE: FRANCILENE DA CONCEIÇÃO - CPF: 62524917134
REQUERIDO(A): MARIA MERCIA SILVA OLIVEIRA - CPF:77074440434
REQUERIDO(A): MARCOS SALVINO DE OLIVEIRA - CPF:46228446487
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0047071-97.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por FRANCILENE DA
CONCEIÇÃO em desfavor de MARIA MERCIA SILVA OLIVEIRA e MARCOS SALVINO DE OLIVEIRA, e que por este meio,
procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: “um lote de
terras para construção urbana de número 16, da quadra 08, situado á Rua Eder Jofre, Quadra 08, Lote 16, distrito de Taquaralto,
município de Palmas, loteamento Residencial Maria Rosa, com Área total de 264m² (duzentos e sessenta e quatro metros
quadrados)”, cujo os limites das confrontações, descreve abaixo. “12 metros de frente com a Rua Eder Jofre, 12 metros de fundo
com lote 08, 22 metros do lado direito com o lote 17, 22 metros com o lado esquerdo com o lote 15”. bem como, para que
querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04. SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS - AUTOS:0044822-47.2019.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
REQUERENTE:VANDERLEIA MARTO DA SILVA - CPF: 96352566200
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS LOURENCO DAS NEVES - CPF: 00526670142
REQUERIDO(A): INCORPORADORA MUDAR LTDA - CNPJ:12819787000105
REQUERIDO(A): MIZAEL CAVALCANTE FILHO - CPF:08306338120
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0044822-47.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta
por VANDERLEIA MARTO DA SILVA e ANTONIO CARLOS LOURENCO DAS NEVES em desfavor de MIZAEL CAVALCANTE
FILHO e INCORPORADORA MUDAR LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida MIZAEL
CAVALCANTE FILHO, CPF: 08306338120 e INCORPORADORA MUDAR LTDA, CNPJ: 12819787000105, atualmente em
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 86. SILVANA MARIA PARFIENIUK,
Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 DIAS - AUTOS: 0040252-47.2021.8.27.2729
Usucapião
REQUERENTE: ROSANGELA ABREU DOS SANTOS SOUSA - CPF:00726235199
REQUERENTE:LINDOMAR DE OLIVEIRA DANTAS - CPF:00148612164
REQUERENTE: EVANGELO ABREU DOS SANTOS - CPF: 97654167172
REQUERENTE: ELIZANGELA ABREU DOS SANTOS DANTAS - CPF:00061156167
REQUERENTE: ANGELA CRISTINA ABREU DOS SANTOS - CPF:98258133187
REQUERENTE: ANDREIA CARDOSO DE SOUZA SANTOS - CPF:01820720292
REQUERENTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF:96596040178
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REQUERIDO: VILMAR GOMES DA CUNHA - CPF:29202760187
REQUERIDO: SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS DE PALMAS - CNPJ: 26752493000100
REQUERIDO: RAUL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 26088169168
REQUERIDO: ARLETE GALVAO ARAUJO - CPF: 77825853172
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0040252-47.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por ROSANGELA ABREU DOS
SANTOS SOUSA, LINDOMAR DE OLIVEIRA DANTAS, EVANGELO ABREU DOS SANTOS, ELIZANGELA ABREU DOS
SANTOS DANTAS, ANGELA CRISTINA ABREU DOS SANTOS, ANDREIA CARDOSO DE SOUZA SANTOS e ADRIANO
RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de VILMAR GOMES DA CUNHA, SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS DE PALMAS,
RAUL PEREIRA DOS SANTOS e ARLETE GALVAO ARAUJO, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação que tem
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Chácara 44, QI 07,Lt37, Bairro Irmã Dulce, 1ª etapa,
Palmas – TO, coordenadas N 8.859.981,19m e E 794.590,86m; deste segue confrontando com a PARTE REMANESCENTE DA
CHÁCARA 44 DO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE - 1ª ETAPA, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 30,00m até
ovértice PBIC-M-0141, de coordenadas N 8.859.981,19m e E 794.620,86m; deste segue confrontando com a RUA 05, com
azimute de 180°00'00" por uma distância de 12,00m até o vértice PBICM-0142, de coordenadas N 8.859.969,19m e E
794.620,86m; deste segue confrontando com a PARTE REMANESCENTE DA CHÁCARA 44 DO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE 1ª ETAPA, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 30,00m até o vértice PBIC-M-0143, de coordenadas N
8.859.969,19m e E 794.590,86m; deste segue confrontando com a PARTE REMANESCENTE DA CHÁCARA 44 DO
LOTEAMENTO IRMÃ DULCE - 1ª ETAPA, com azimute 360°00'00" por uma distância de 12,00m até o vértice PBIC-M-0140,
ponto inicial da descrição deste perímetro de 84,00 m;" bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem
resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme
determinado no Despacho do evento 15. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS - AUTOS: 0040252-47.2021.8.27.2729
Usucapião
REQUERENTE: ROSANGELA ABREU DOS SANTOS SOUSA - CPF:00726235199
REQUERENTE:LINDOMAR DE OLIVEIRA DANTAS - CPF:00148612164
REQUERENTE: EVANGELO ABREU DOS SANTOS - CPF: 97654167172
REQUERENTE: ELIZANGELA ABREU DOS SANTOS DANTAS - CPF:00061156167
REQUERENTE: ANGELA CRISTINA ABREU DOS SANTOS - CPF:98258133187
REQUERENTE: ANDREIA CARDOSO DE SOUZA SANTOS - CPF:01820720292
REQUERENTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF:96596040178
REQUERIDO: VILMAR GOMES DA CUNHA - CPF:29202760187
REQUERIDO: SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS DE PALMAS - CNPJ: 26752493000100
REQUERIDO: RAUL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 26088169168
REQUERIDO: ARLETE GALVAO ARAUJO - CPF: 77825853172
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0040252-47.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por ROSANGELA ABREU DOS
SANTOS SOUSA, LINDOMAR DE OLIVEIRA DANTAS, EVANGELO ABREU DOS SANTOS, ELIZANGELA ABREU DOS
SANTOS DANTAS, ANGELA CRISTINA ABREU DOS SANTOS, ANDREIA CARDOSO DE SOUZA SANTOS e ADRIANO
RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de VILMAR GOMES DA CUNHA, SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS DE PALMAS,
RAUL PEREIRA DOS SANTOS e ARLETE GALVAO ARAUJO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte
Requerida VILMAR GOMES DA CUNHA, CPF: 29202760187, RAUL PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 26088169168 e ARLETE
GALVAO ARAUJO, CPF: 77825853172, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente
ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no
Despacho do evento 15.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

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 0009663-72.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): MIGUEL GOMES
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) MIGUEL GOMES, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido aos 07/12/1992, natural
de Palmas/TO, portador do RG nº. 1177136 SSP-TO, inscrito no CPF nº 038.691.351-07, filho de Antonia Rosa

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5122 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022

20

Gomes, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00096637220218272729, pelos motivos a
seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que no mês de março de 2019, na empresa Unidas
Locadora de Veículo Ltda, localizada no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, Av. Teotônio Segurado, nesta capital, os
denunciados PEDRO HENRIQUE MORAES MOREIRA, MIGUEL GOMES, LUCIO AGUIAR ANDRADE e MATHEUS DOS
SANTOS SOUZA, agindo em concurso e mediante fraude, subtraíram, para si, 01 (um) veículo Fiat Toro, placa QQF 0205, cor
branca; 01 (um) veículo Fiat Toro, placa QQF 0206, cor branca; e 01 (um) veículo Fiat Toro, placa QQB 3672, de propriedade da
referida empresa. Após a subtração os veículos foram transportados para o Estado do Pará. Consta, também, dos autos de
inquérito policial que, em data não precisa, mas que perdurou até o mês de março de 2019, PEDRO HENRIQUE MORAES
MOREIRA, MIGUEL GOMES, LUCIO AGUIAR ANDRADE e MATHEUS DOS SANTOS SOUZA, associaram-se para o fim
específico de cometerem crimes. Segundo se apurou, no mês de março de 2019 os denunciados realizaram uma pré-locação
dos 3 (três) veículos Fiat Toro através do site da empresa Unidas Locadora de Veículo Ltda e, para tanto, se utilizaram de
informações obtidas ilegalmente junto a agência de viagens Trend Viagem Operadora de Turismo. No dia 14 de março de 2019 o
denunciado Lúcio Aguiar Andrade se dirigiu até a sede da empresa, localizada no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, Av.
Teotônio Segurado, nesta capital, onde finalizou o procedimento de locação e retirou o veículo Fiat Toro, placa QQB 3672.
Apurou-se, também, que, utilizando o mesmo modus operandi, no dia 19/03/2019 os denunciados Pedro Henrique Moraes
Moreira e Miguel Gomes se dirigiram a sede da empresa Unidas Locadora de Veículos e locaram dois veículos Fiat Toro, placas
QQF 0205 e QQF 0206. Restou demonstrado que após as locações um representante da empresa vitima entrou em contato com
a empresa Trend Viagens para autorizar o faturamento, quando ficou constatada a fraude engendrada pelos denunciados. Com
efeito, a pessoa responsável pelas pré-locações e que se passou por funcionário da empresa não existia, bem como não foram
efetuados os pagamentos das locações e os veículos não foram devolvidos. Apurou-se, assim, que os denunciados subtraíram,
para si, os três veículos acima descritos e desativaram os dispositivos de rastreamento dos mesmos, no afã de dificultar a sua
localização. Com o registro da ocorrência, iniciaram-se as investigações logrando-se descobrir que os veículos foram
transportados para o Estado do Pará, onde tiveram suas características adulteradas, tanto no próprio veículo quanto na
documentação, e onde seriam comercializados ilegalmente. Em diligências policiais daquele Estado lograram apreender o
veículo Fiat Toro, placa QQF 0205, na cidade de Belém-PA, em poder dos denunciados Miguel Gomes e Matheus dos Santos
Souza. Outrossim, o veículo Fiat Toro, placa QQF 0206, foi apreendido na cidade de Marabá-PA, onde foi abandonado. Apurouse, ainda, que o denunciado Matheus dos Santos Souza pagou ao denunciado Pedro Henrique Moraes Moreira diárias no valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para que o mesmo fizesse a locação do veículo Fiat Toro, placa QQF 0205, e o
conduzisse até a cidade de Marabá-PA. Por fim, é dos autos que os denunciados, de forma estável, associaram-se para o
cometimento de crimes. Assim agindo, os denunciados PEDRO HENRIQUE MORAES MOREIRA, MIGUEL GOMES, LUCIO
AGUIAR ANDRADE e MATHEUS DOS SANTOS SOUZA incidiram na conduta descrita no art. 155, § 4º, II e V, e § 5º, e art. 288,
caput, na forma do art. 69, todos do CPB motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo
que, recebida, sejam os denunciados citados para apresentarem resposta à acusação, designada audiência de instrução e
julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatórios e demais providências, seguindo-se o feito até final
sentença. Palmas/TO, 06 de outubro de 2020. Delveaux Prudente Júnior - 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. Palmas, 19 de janeiro
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, 20/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00041705120208272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: MIZAEL RIBEIRO REIS
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) MIZAEL RIBEIRO REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/05/1979, natural de Tocantínia-TO, inscrito no
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CPF sob nº 714.535.981-20, filho de Belbina Ribeiro Reis e José dos Santos Reis?, atualmente em local incerto e não sabido,
com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 000417051.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "I - RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado do Tocantins, em 27 de
janeiro de 2020, denunciou MIZAEL RIBEIRO REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/05/1979, natural de Tocantínia-TO, filho
de Belbina Ribeiro Reis e José dos Santos Reis, inscrito no CPF sob nº 714.535.981-20, residente na Quadra 605 Norte, QI 19,
Lote 10, alameda 15, Palmas-TO e na Rua C-6, Quadra 21, Lote 51, Jardim do Porto, Distrito de Luzimangues, Porto NacionalTO, telefone (63) 99245-3994., imputando-lhe a conduta delitiva descrita no evento 01:“ (...)Noticiam os autos do Inquérito
Policial que, em 09 de março de 2019, por volta das 23h00min, na Quadra 108 Norte, nesta capital, nas proximidades da quadra
de esportes existente no referido setor, o denunciado MIZAEL RIBEIRO REIS, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Lenovo, modelo Vibe K6, cor grafite, 32 GB, dual chip, tela 5”, IMEI
351.882.081.041.173, IMEI 2: 351.882.081.014.181; 01 (uma) corrente de ouro, e 01 (uma) aliança de propriedade da vítima
AMANDA CARNEIRO SANTOS. Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima AMANDA CARNEIRO SANTOS transitava
a pé nas proximidades da quadra de esportes existente na Quadra 108 Norte, ocasião em que foi abordada pelo denunciado,
que estava em uma motocicleta, de cor vermelha, e mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização de uma
arma de fogo, subtraiu o aparelho celular, uma corrente de ouro e uma aliança da vítima. Em seguida, o denunciado deixou
rapidamente o local, levando consigo a res furtiva. No decorrer das investigações, a operadora de telefonia Claro, através do
ofício nº 311/2019, fls. 07, evento 01, do IP, informou que no celular subtraído da vítima Amanda, que possui os IMEI
351.882.081.041.173, IMEI 2: 351.882.081.014.181, verificou-se que o denunciado ativou a linha telefônica nº (63)99245-3994,
número este que pertence ao próprio denunciado (evento 11). Além disto, constatou-se que no dia 06.03.2019, isto é poucos dias
antes do presente fato, o denunciado também praticou outro roubo na mesma localidade, com o mesmo modus operandi, tendo
subtraído o celular da vítima Isabela Stefanni Jeronimo Dias, tendo a referida vítima reconhecido o denunciado Mizael Ribeiro
como autor dos fatos, o que está sendo apurado no IP nº 00425334420198272729. A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos das testemunhas e pelo Laudo de Avaliação Indireta do Objeto (evento
14). O celular da vítima e os outros objetos subtraídos não foram encontrados, mas foi realizado Laudo de Exame de Avaliação
Indireta do aparelho celular subtraído, tendo o mesmo sido avaliado em R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), juntado
aos autos no evento 14 do IP. A arma de fogo utilizada pelo denunciado na empreitada delituosa também não foi localizada e
portanto não foi periciada. Assim sendo, o denunciado MIZAEL RIBEIRO REIS está incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP
(...)”. Laudo pericial de avaliação indireta de objetos, evento 14 dos autos de inquérito policial. A denúncia foi recebida em
14.02.2020 (evento 04). Devidamente citado apresentou sua defesa, via Defensoria no evento 36. Aberta a instrução processual,
Audiência realizada por videoconferência nos moldes da Portaria Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio Tribunal de
Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, em razão da pandemia por covid-19, com gravação audiovisual
registrada pela plataforma digital SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins. A audiência de instrução e
julgamento seguiu o procedimento previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal. Foram colhidas as declarações das
vítimas Amanda Carneiro Santos e Isabela Stefanni Jeronimo Dias, arroladas pelas partes. Na fase do art. 402 do CPP, as partes
não requereram diligências. O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. Em suas alegações finais orais
o Ministério Público requereu a condenação do acusado Mizael Ribeiro Reis nas sanções do artigo 157, §2°-A, inciso I do Código
Penal. Já a defesa em sede de alegações finais orais requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. É o
relatório, passo aos fundamentos da sentença. III-DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE A DENUNCIA e
ABSOLVO MIZAEL RIBEIRO REIS da conduta que lhe fora imputada, com fulcro no artigo 386, IV do CPP. P.R.I. Não havendo
recurso, arquive-se. Palmas/TO, 21 de janeiro de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos
02/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00396457320178272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: FRANCISCO DA SILVA ROCHA
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) FRANCISCO DA SILVA ROCHA, brasileiro, solteiro, operador de escavadeira hidráulica, nascido aos
19/04/1966, natural de Cascavel/CE, filho de José Gerônico da Rocha e de Maria Paulino da Silva, atualmente em local incerto e
não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º
0039645-73.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "I - RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado do
Tocantins, em 23 de novembro de 2017, denunciou FRANCISCO DA SILVA ROCHA, brasileiro, solteiro, operador de
escavadeira hidráulica, natural de Cascavel/CE, nascido aos 19/04/1966, filho de José Gerônico da Rocha e de Maria Paulino da
Silva, residente na Avenida Amaralina, Qd. 26-A, Lote 21, Setor Morada do Sol II, Palmas/TO., imputando-lhe a conduta delitiva a
seguir narrados: “(...)Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que no período noturno do dia 07/09/2015, no Setor Aureny
IV, próximo ao Colégio CAIC, em Palmas/TO, os denunciados Fábio Dias dos Santos e Fábio Roberto Aguiar Leite subtraíram,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os objetos discriminados no Boletim de Ocorrência nº 37935 E /
2015, dentre eles R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) e 02 (dois) telefones celulares,1 pertencente à vítima Cristiane Vieira da Silva,
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além de outros 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas Natália de Tal e Sinara de Tal. Foi apurado que a vítima
Cristiane Vieira da Silva conversava com algumas amigas, dentre elas Natália Pantoja do Nascimento e Sinara de Tal, em frente
a uma residência, próxima ao Colégio CAIC, no Setor Aureny IV, em Palmas, quando os denunciados Fábio Dias dos Santos e
Fábio Roberto Aguiar Leite chegaram em uma motocicleta FAN, aparentemente ser de cor preta. Consta que Fábio Roberto
Aguiar pilotava a motocicleta e trazia Fábio Dias dos Santos como garupa. Ao se aproximarem das jovens, Fábio Dias desceu e
encostou uma arma de fogo na barriga de Cristiane Vieira da Silva, ordenando, em seguida, que ela lhe entregasse sua bolsa, na
qual havia, além de documentos pessoais, 02 (dois) celulares, dinheiro e um cordão de ouro. Fábio Roberto Aguiar, também
munido com uma arma de fogo, ameaçava as outras pessoas que se encontravam conversando com a vítima Cristiane, dentre
elas, Natália e Sinara, sendo que das duas subtraíram mais 02 (dois) celulares, os quais não foram recuperados. De posse dos
aparelhos celulares, os denunciados foram até a residência de Francisco da Silva Rocha, primeiro denunciado, e entregou-lhe o
aparelho celular descrito no Termo de Restituição constante no (evento 1, OUT2, folha 07), dos autos de inquérito policial, em
anexo, para que o vendesse. Francisco da Silva Rocha confirmou que recebeu o referido telefone dos denunciados Fábio Dias
dos Santos e Fábio Roberto Aguiar Leite, sabendo tratar-se de produto de crime, e o vendeu a Thiago Santos Santiago, pelo
preço de R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais). Disse que recebeu de Fábio Dias e Fábio Roberto R$ 10,00 (Dez) reais de
“comissão” e que, com parte dos R$ 200,00 comprou drogas para consumo dos três. Francisco da Silva Rocha informou, ainda,
que sempre é procurado para vender aparelhos celulares e que não se preocupa em saber se é proveniente de crime ou não,
mas apenas se está funcionando2, o que demonstra exercer atividade comercial de revenda de produtos oriundos de atividades
ilícitas, com certa frequência. Fábio Roberto, por sua vez, negou a prática de qualquer delito, porém sua atuação no roubo foi
confirmada por Fábio Dias e pelo próprio Francisco da Silva Rocha, quando este atestou, por várias ocasiões, ter recebido dos
dois denunciados o aparelho celular para que ele o vendesse3. O telefone recuperado foi submetido à perícia, resultando no
Laudo nº 5.347/2015, constante no (evento 1, OUT2, folhas 12/15) dos autos de inquérito policial em anexo. O objeto foi avaliado
em R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais). Os demais bens roubados não foram recuperados. Assim agindo, os
denunciados FÁBIO DIAS DOS SANTOS e FÁBIO ROBERTO AGUIAR LEITE incorreram nas sanções do artigo 157, § 2º,
incisos I e II, do Código Penal, e o denunciado FRANCISCO DA SILVA ROCHA incorreu nas sanções do artigo 180, § 1º c/c § 2º,
também do Código Penal (...).Auto de exibição e apreensão, evento 01 dos autos de inquérito policial. Termo de restituição,
evento 01 dos autos de inquérito policial. Laudo pericial de exame pericial de constatação de avaliação direta de objeto, evento
01 dos autos de inquérito policial. Em 21 de maio de 2018 a denúncia foi recebida (evento 05). Devidamente citado o denunciado
apresentou sua defesa, via Defensoria, evento 21. Aberta a instrução processual, Audiência realizada por videoconferência nos
moldes da Portaria Conjunta n. 9/2020, da Presidência do egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do
Tocantins, em razão da pandemia por covid-19, com gravação audiovisual registrada pela plataforma digital SIVAT - Sistema de
Videoconferência e Audiências do Tocantins. A audiência de instrução e julgamento seguiu o procedimento previsto no artigo
400, do Código de Processo Penal. oram colhidas as declarações das vítimas Cristiane Vieira da Silva e Natália Pantoja do
Nascimento, inquirida a testemunha Gladis Graciela Cury, arroladas pelas partes.As partes dispensaram a oitiva
da testemunha Thiago Santos Santiago. Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências. O Ministério Público
e a defesa apresentaram alegações finais orais.Finda a instrução, o Promotor de Justiça e a defesa não fizeram novos
requerimentos e solicitaram a apresentação das alegações finais em forma de memoriais. Em suas alegações finais por orais, o
Ministério Público requereu a condenação do denunciado nos termos da denúncia. Já a defesa em sede de alegações finais
orais, requereu a absolvição por insuficiência de provas. É o relatório, passo aos fundamentos da sentença. II –
FUNDAMENTAÇÃO. II-1 - DA MATERIALIDADE DELITIVA: A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de exibição
e apreensão, evento 01 dos autos de inquérito policial; termo de restituição, evento 01 dos autos de inquérito policial; laudo
pericial de exame pericial de constatação de avaliação direta de objeto, evento 01 dos autos de inquérito policial e pela prova
testemunhal colhidos ao longo da instrução processual. II-2 - DA AUTORIA DELITIVA: A vítima Cristiane Vieira da Silva ao ser
inquirida em juízo disse que estava indo para uma festa com mais duas amigas, quando foram abordadas por dois rapazes
dando voz ao assalto. Um deles apontou a arma para elas. Levaram uma quantia em dinheiro e dois celulares. Um deles tirou o
capacete e ela reconheceu na delegacia. A vítima Natália Pantoja do Nascimento ao ser inquirida em juízo disse que estava com
três amigas, quando foram surpreendidas pois dois rapazes em uma motocicleta anunciando o assalto. Estava atrás das duas
amigas, por isso os autores abordaram elas primeiro. Ficou com medo e reagiu jogando o celular no mato ao lado. Sofreu
ameaças por parte de um dos autores, ele colocou também a arma em sua cabeça e pegou o celular no mato. Não chegou a
reconhecer nenhum dos dois. A testemunha de acusação Gladis Graciela Cury ao ser inquirida em juízo disse que através de um
depoimento da delegacia de uma pessoa que comprou um celular que era objeto de roubo, chegaram até o Francisco que estaria
vendendo objetos de crime e trocando por droga também. Tinha uma casa que tinha um histórico de vendas de telefones e
entorpecente. Fizeram os reconhecimentos das pessoas envolvidas. Chegaram à conclusão que dois autores com o mesmo
nome estariam roubando pessoas e levando os objetos até o Francisco. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO
PENAL Provada a autoria e materialidade a condenação se impõe. Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou
oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996). Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
9.426, de 1996). Receptação qualificada (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996). § 1º - Adquirir, receber, transportar,
conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: (Redação
dada pela Lei nº 9.426, de 1996). Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996). § 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino,
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inclusive o exercício em residência. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996). Recebidos, vieram-me conclusos para sentença.
Durante a instrução criminal nota-se que há fragilidade acerca das provas. Somente a testemunha Gladis Graciela Cury ao ser
inquirida em juízo disse que através de um depoimento da delegacia de uma pessoa que comprou um celular que era objeto de
roubo, chegaram até o Francisco que estaria vendendo objetos de crime e trocando por droga também. A testemunha Gladis
assevera que através de um depoimento na delegacia chegaram ao Francisco, denunciado. Só que não disse se o aparelho
celular eram das vítimas e se ele estaria com os aparelhos. As vítimas só afirmaram em juízo sobre o assalto. Não há um
conjunto probatório robusto e coeso. Não havendo provas suficientes, não há que se falar em condenação. Ante o exposto,
acolho o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o denunciado FRANCISCO DA SILVA
ROCHA com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. P.R.I. Não havendo recurso, arquive-se. Palmas/TO, 01 de
fevereiro de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 02/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA
MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

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 0021988-79.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JAMERSON GAMA RIBEIRO
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) JAMERSON GAMA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empacotador, nascido
aos 02/04/2000, natural de Palmas/TO, inscrito no CPF nº 069.110.091-89, filho de Isaías Gonçalves Ribeiro e de Sebastiana
Gama de Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00219887920218272729, pelos
motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta do inquérito policial em epígrafe que na data de 03 de fevereiro de 2020, por
volta das 06h00min, na residência situada na Quadra 612 Sul (ARSE 65), Alameda 05, QI-03, Lote 80, Palmas-TO, os
denunciados possuíram e mantiveram sob suas guardas 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, número
de série 1263559; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, número de série 13598_9; e 05 (cinco) munições calibre .38
intactas, em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e
demais docs. anexados aos autos de IP). Exsurge dos autos investigatórios que na data e horário citados, durante cumprimentos
de Mandados de Prisão, oriundos da “Operação Praetorian Minati” (referente ao e-proc 0051698-42.2019.827.2729), policiais
civis adentraram a residência citada, onde moravam os denunciados, e encontraram no interior de seus quartos as armas de
fogo e as munições referidas. Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos
de praxe. As armas de fogo e as munições foram periciadas e comprovou-se estarem aptas ao uso. Destarte, materialidade e
autoria delitiva estão demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, e demais
provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARLEONE SILVA RIBEIRO e JAMERSON
GAMA RIBEIRO, como incursos nas penas do crime tipificado no artigo 12, da Lei nº 10.826/03; requerendo seja a presente
autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias,
designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo
Penal. Palmas-TO, 18 de junho de 2021. Diego Nardo - Promotor de Justiça." DESPACHO: "1. Esgotaram-se as tentativas de
localização de JAMERSON GAMA RIBEIRO, por isso determino que seja citado por meio de edital com prazo de quinze (15)
dias. 2. Desde já, intimo o representante do Ministério Público para manifestação sobre o contido no evento 25 acerca da
atipicidade material do fato atribuído a MARLEONE SILVA RIBEIRO. Palmas, 21 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, 21/01/2022. 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
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: JORDINO GONCALVES RIBEIRO, CPF/CNPJ: 246.532.681-34, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00472133820208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200019047, inscritas em:
21/10/2020, referentes ao ISS-CO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.400,13 (Dois Mil e
Quatrocentos Reais e Treze 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, 3 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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 e INTIMAÇÃO do executado: N TRANSPORTES LTDA– CNPJ/CPF: 20.512.160/000127, 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 00468955520208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da
ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 3 de fevereiro 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: FCF ESTACIONAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 17.889.449/0001-55,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00461706620208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200018246, inscritas
em: 06/03/2017, referentes ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.768,42 (Três Mil e
Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta 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, 3 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juiza de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e
Juventude processam os autos de Guarda, registrada sob o nº 00068409020198272731, na qual figura como requerente A. G. D.
S., beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita, e requerido W. R. S., E é o presente para CITAR o requerido W. R.
S., brasileiro, solteiro, serviços gerais, portador do RG nº 1.096.817 SSP/TO e do CPF nº 034.198.501-58, residente em lugar
incerto ou não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, oferecer contestação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de lhe ser decretada a revelia e se presumirem verdadeiras a alegações de fato formuladas pela
parte autora. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que
publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do
Tocantins. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei e subscrevi. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da
presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira
dos Auditórios ______________. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juiz de Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Juiz(a) de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e
Juventude processam os autos de INVENTÁRIO, registrada sob o nº 00072241920208272731, na qual figura como inventariante
IRENE TEODORO GOMES DA SILVA, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada à Avenida Santos Dumont nº 1 162, Setor
Milena, Paraíso do Tocantins; CPF nº 335 779 001 72, RG nº 1 603 105 SSP GO, tendo como de cujus ANTONIO GOMES E
SILVA, era brasileiro, portador do RG nº 788.212 SSP/GO e do CPF nº 126.249.001-44, falecido em 21/08/2011, Certidão de
Óbito lavrada sob a matricula nº 12694601 55 2011 4 00008 265 0004912 04. E é o presente para CITAR Todos os herdeiros e
interessados que estejam em em lugar incerto e não sabido, dos termos das primeiras declarações prestadas pelo(a)
inventariante (ev. 13), e caso queiram se habilitam nos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei. Certidão:
Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em
_____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira dos Auditórios ______________. Documento eletrônico assinado por
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e
Juventude processam os autos de Execução de Alimentos/Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº
00035908820158272731, na qual figura como requerente D. L. O. M., beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuit e requerido
E. M. M, brasileiro, convivente, motorista, portador do RG-322.057 SSP/TO, e do CPF sob o nº 994.324.801-78. E é o presente
para INTIMAR o requerido acima qualificado, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar conhecimento da presente
ação e em 03 (três) dias efetuar o pagamento das prestações alimentícias cobradas com a respectiva atualização, bem como
daquelas vencidas no curso desta ação até a data do efetivo pagamento, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a
impossibilidade de efetuá-la (art. 733 do CPC), sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses
(art. 733, § 1º, do CPC). Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É
verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira dos Auditórios ______________. Documento
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juiz de Direito.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 (trinta) dias
Processo n.º 5004454-28.2012.8.27.2737
Ação: Cumprimento de sentença
Requerente: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA
Requerido: CONSTRUTORA WALLI LTDA
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio INTIMA o executado CONSTRUTORA WALLI LTDA, CNPJ: 26788356000125 para casa queira, impugnar o
cumprimento de Sentença realizada nos autos retro informados, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.
854, §3º, CPC. Tudo em conformidade com a determinação judicial exarada pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível, em
consonância com os dispositivos normativos correspondentes. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do
processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de
todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto
Nacional-TO, 25/01/2022. Eu, Diana Mascarenhas Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé
haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum.

Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0001566-64.2018.8.27.2737
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Requerido: LUAN SIQUEIRA PAULETTI e ARMINDO CORREA DE SIQUEIRA
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O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio CITAR os requeridos LUAN SIQUEIRA PAULETTI CPF: 075.437.029-16 e ARMINDO CORREA DE SIQUEIRA, CPF:
020.801.419-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$515559.16,
devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou
arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de
pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de
Direito desta 2ª Vara Cívelnos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do
processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de
todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. CERTIDÃO:
Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00121343720218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: RONEILSON MOURA ADONIAS XAVIER
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00121343720218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) RONEILSON MOURA ADONIAS XAVIER, brasileiro,
agricultor, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 02/04/1995, CPF nº 051.036.151-00, filho de Alzira Maria
Moura da Silva Oliveira e de Amilton Adonias Xavier, residência declarada na Rua Castelo Branco, nº 890, Bairro Sul,
Silvanópolis/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente
de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
Ação 00121343720218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.Devendo constituir advogado para promover sua defesa,
não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m)
citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em)
notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos
é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 03 de
fevereiro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de
Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00102706120218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: TÁLISSON FERREIRA COUTINHO
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00102706120218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) TÁLISSON FERREIRA COUTINHO, brasileiro, união
estável, pintor, nascido aos 21/07/1994, natural de Porto Nacional/TO, CPF nº 708.792.821-00, filho de Antônia Ferreira da
Costa e de Ivo Ferreira Coutinho, residente e domiciliado na Avenida Guarani (kitnet), Setor Jardim Querido, em Porto
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação
00102706120218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 180, “caput”, do Código Penal.Devendo constituir advogado para promover
sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s)
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s)
defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, ao 03 de fevereiro de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues– Juiza de Direito.
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Central de execuções ficais
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0004477-15.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FLAVIO SANTOS DA COSTA,
CNPJ/CPF nº 60198211376, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação
mediante o bloqueio de valores, 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/transferência do valor
de R$ 1.445,82 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme mencionado na petição 25.
Concernente ao saldo remanescente determino que seja efetivada a baixa da penhora via sistema SISBAJUD. Caso os valores
já tenham sido transferidos para conta judicial, expeça-se o alvará em favor do executado titular das contas bloqueadas. 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 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
0006983-61.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DIVANI MOURAO DA SILVA
LOPES, CNPJ/CPF nº 86140329191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 31 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.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 190/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 01 de fevereiro de 2022
Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas
atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO as informações dispostas pelo SEI 21.0.000029665-9;
CONSIDERANDO as disposições dadas pelo art. 257 do Provimento Nº 11/2019 CGJUSTO.
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria Nº 2534/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 22 de outubro de 2021, que dispõe sobre a
designação dos servidores CARINA RODRIGUES DE SOUZA matrícula nº 363273; CRISTIAN BARROS LEITE matrícula nº
353349, CYNTHIA CRISTINA SIMÕES VIEIRA matrícula nº 354411, ERINALDO DA LUZ SÁ matrícula 357715 e TAUNAI
THIAGO DE CARVALHO matrícula 353606, disponibilizados pelo Município de Porto Nacional TO, lotados na Central de
Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional TO, na função de OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC, publicada no Diário da
Justiça Nº 5084 de 22 de novembro de 2021.
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Art. 2º As designações mencionadas pelo art. 1º seguem a forma disposta pelo SEI 21.0.000029665-9, em consonância com a
previsão do art. 257 do Provimento Nº 11/2019 CGJUSTO, tornando-se sem efeito todos os atos descritos pela Portaria Nº
2534/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 22 de outubro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
Juiz de Direito Diretor do Foro

TAGUATINGA
2ª vara cível e família
Intimações às partes

AÇÃO DE ALIMENTOS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0001639-96.2019.8.27.2738/TO
AUTOR: JEYFANE PRISCILLY ALVES ARAUJO
RÉU: JACINTO LIMA DE ARAUJO JUNIOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida da parte conclusiva da sentença, conforme transcrita. ANTE O EXPOSTO, com fulcro
no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo do evento 109 para que
surta seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO. DEFIRO em favor das
partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais
exteriores de riqueza dos autores. Sem custas e honorários advocatícios. Publicada pelo sistema. Registro
desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa definitiva, observadas as formalidades legais.
Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito.

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 Nº 0003036-92.2016.8.27.2740/TO
AUTOR: YKARO HYAN OLIVEIRA DINIZ (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR QUE 16 ANOS))
AUTOR: DALVINETE OLIVEIRA SANTOS
RÉU: HILTON CESAR DINIZ SILVA
EDITAL Nº 4569841
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e
Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem
que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, autuada sob o n°
0003036-92.2016.8.27.2740, chave nº 243992127016 tendo como requerente YKARO HYAN OLIVEIRA DINIZ e DALVINETE
OLIVEIRA SANTOS e como requerido HILTON CESAR DINIZ SILVA, sendo o presente para CITAR o Sr. HILTON CESAR
DINIZ SILVA, brasileiro, filho de José de Ribamar Silva e Maria Lúcia Diniz, atualmente em local incerto e não sabido, dos termos
da presente ação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação; bem como a INTIMAÇÃO do mesmo requerido
da decisão constante do evento 5 a qual arbitrou alimentos provisórios à criança no valor correspondente a 20% sobre o salário
mínimo vigente, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA- “A Requerente é filha do
Requerido, conforme certidão de nascimento em anexo. Ocorre que o pai da infante não tem contribuído para o seu sustento,
deixando as despesas com a filha apenas ao encargo materno. Sendo assim, pretende a Requerente pagamento de pensão
alimentícia por parte do seu genitor, vez que este é pedreiro, auferindo uma renda razoável, o que lhe possibilita pagar alimentos
para a filha no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Desta feita, diante da inércia do Requerido em
ofertar regular e espontaneamente quantia digna para o sustento da filha, tem-se que a fixação judicial dos alimentos é o único
instrumento capaz de fazer com que o genitor cumpra com suas obrigações legais decorrentes da paternidade.”. E, para que não
aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Tocantinópolis, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (03/02/2022). Eu ROSIANE GOMES DA
ROCHA DE OLIVEIRA- Servidor(a) de Secretaria- que digitei. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito

XAMBIOÁ
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 01/2022 – PRESIDÊNCIA/DF XAMBIOÁ, de 02 de fevereiro de 2022
Determina a realização de Inspeção no 2º Ofício - Xambioá - Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos, Registro
Civil de Pessaos Jurídicas e Tabelionato de Protesto, da Comarca de Xambioá-TO.
O JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE XAMBIOÁ-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,
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CONSIDERANDO que o Diretor da Comarca é o Juiz Corregedor Permanente e possui a atribuição de fiscalização, controle e
orientação dos serviços judiciários, notariais e de registro, no âmbito da referida Comarca;
CONSIDERANDO que compete ao Juiz realizar as inspeções, quando entender necessárias, conforme o disposto no artigo
38, do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO;
CONSIDERANDO que, por delegação do Juiz Diretor e sob a supervisão deste, servidores poderão assessorar os trabalhos
de inspeções nas serventias extrajudiciais;
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do processo SEI nº 21.0.000017258-5 (PJE COR 000034077.2021.2.00.0827), que determinou a realização de inspeção no 2º Ofício - Xambioá- Tabelionato de Notas, Registro de
Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessaos Jurídicas e Tabelionato de Protesto, da Comarca de Xambioá-TO.
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de inspeção na Serventia no 2º Ofício - Xambioá - Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e
Documentos, Registro Civil de Pessaos Jurídicas e Tabelionato de Protesto, da Comarca de Xambioá-TO, no período
de 17/02/2022 a 18/02/2022, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério do Juiz Diretor do Foro.
Art. 2º. Delegar poderes as servidoras Adriana Silva Calvacante, mat. 353632, e Maria de Fátima Vieira Rolim, mat. 352588,
para auxiliarem na inspeção da referida serventia, ficando o Juiz Diretor da Comarca, quando instado, expedir os atos
necessários à fiel execução dos trabalhos.
Art. 3º Fixar o prazo de 15 dias para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.
Publique-se. Cumpra-se.
Xambioá-TO, 03 de Fevereiro de 2022.
Frederico Paiva Bandeira de Souza
Juiz de Direito

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

GURUPI
2ª Vara Cível
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0012118-36.2018.8.27.2722/TO
AUTOR: MAYON CUNHA DE ARAUJO
RÉU: ALEXANDRE CAMPOS DO AMARAL
EDITAL Nº 4292710
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível,
processam-se os autos n.º 0012118-36.2018.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível requerida por MAYON
CUNHA DE ARAUJO em face de ALEXANDRE CAMPOS DO AMARAL, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente
em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e
revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial,
nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da
Chave n.º 258745683218, 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 08 de dezembro de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e
subscrevo.
Nilson Afonso da Silva
Juiz de Direito
Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 4292710v2 e do código CRC 0d7bcc87.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS
Data e Hora: 8/12/2021, às 13:20:41
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Editais

Edital Nº 38, de 3 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento ao artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 388, de 13 de abril de 2021, do Conselho Nacional de Justiça,
considerando a necessidade de atualização nominal dos componentes dos NatJus do Estado do Tocantins, quais sejam: NatJus
Estadual, NatJus Municipal de Palmas e NatJus Municipal de Araguaína; e o que consta dos autos SEI nº 18.0.000002927-7,
torna público os nomes dos membros dos NatJus:
NATJUS ESTADUAL:
ELIZANGELA BRAGA ANDRADE - Coordenadora da área de Medicamentos
SINARA MAYENA B. SILINGOWSCHI - Coordenadora da área de Procedimentos
BALDUÍNO FROTA ANDRADE – Médico
JANE AUGUSTO G. GONÇALVES – Médica
MARCO TÚLIO CHATER VIEGAS – Médico
ARISTIANE DIAS DOS SANTOS – Farmacêutica
KÁRITA DE ALMEIDA EVANGELISTA – Farmacêutica
MARIÁ DA CONCEIÇÃO LOPES DE PINA – Farmacêutica
RENATA JUNQUEIRA VARONI – Farmacêutica
ACÁCIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Enfermeiro
ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA JAVA – Enfermeira
JESSICA AVILAYNE BARBOSA DA SILVA – Enfermeira
MÁRCIA LETÍCIA PEREIRA MOURA – Enfermeira
LAÍS PEREIRA DE JESUS - Assistente Especializado II
RAQUEL MARQUES SOARES SANTANA – Assistente Especializado III
CARLOS ALEXANDRE CUNHA – Gestor em Saúde
DEUSIELY RIBEIRO DE SOUZA – Auxiliar em Serviços de Saúde I
LÍVIA VIEIRA FERREIR – Assistente Especializado II
NATJUS MUNICIPAL DE PALMAS
VIDAL GONZALEZ MATEOS JÚNIOR - Coordenador/Farmacêutico
MARCOS VINÍCIUS ABRANTES BORGES – Farmacêutico
JAIRO DOS REIS LIMA – Técnico em Saúde
MARINALVA ALENCAR SILVA – Auxiliar de Serviço em Saúde
NATJUS MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EDUARDO CUNHA DA SILVA - Coordenador/Enfermeiro
APARECIDA ANDRADE RIBEIRO – Assessora Técnica V
CRISTIANE ALVES GUIMARÃES DA ROCHA - Assistente Social
REJANE AMORIM DA CRUZ REIS – Assistente Administrativo
WALTER ATTA RODRIGUES BITTENCOURT JUNIOR – Farmacêutico
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 272/2022, de 02 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Cledson José Dias Nunes, matrícula nº 290837, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
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PORTARIA FÉRIAS Nº 273/2022, de 02 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jose Roberto Ferreira Ribeiro, matrícula nº 352459, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 29/09 a 28/10/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 274/2022, de 02 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcello Rodrigues de Ataides, matrícula nº 22771, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 275/2022, de 02 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marco Antonio da Silva Castro, matrícula nº 130082, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 277/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Esmar Custodio Vencio Filho, matrícula nº 130180, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 17/05 a 15/06/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 199, de 02 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000000768-8,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 1° Vara Cível da Comarca de
Araguaína, na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como equipe de cartório, no período de 07 de
fevereiro a 08 de maio de 022.
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Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 210, de 03 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria Nº 2641/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 4 de novembro de 2021, que designou o magistrado
Frederico Paiva Bandeira de Souza para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Comarca de Araguacema.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 211, de 03 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Cledson José Dias Nunes para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela Comarca de Araguacema.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000005964-9
INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ASSUNTO
Reforma - Fórum da Comarca de Miranorte
Termo de Homologação Nº 9, de 3 de fevereiro de 2022
Versam os autos sobre procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em engenharia para execução
dos serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Miranorte.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela ASJUADMDG (evento 4143414), bem como existindo reserva orçamentária
(evento 4133995), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4143615), ao tempo em que HOMOLOGO a
Concorrência 4/2021, em virtude do êxito do certame, e ADJUDICO o respectivo objeto à empresa BF CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, pelo valor global de R$ 1.157.532,85 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil quinhentos e
trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), consoante Atas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessões
(eventos 3998603, 4010459, 4110116 e 4119582), para que surtam os efeitos legais.
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação do respectivo Termo de Homologação;
2. DCC para as providências pertinentes à contratação; e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Recomendações

Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS
Recomenda a adoção de procedimentos para a realização de correições
gerais ordinárias pelos(as) Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes
durante as restrições sanitárias impostas pela pandemia, e dá outras
providências.
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CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os(as)
Corregedores(as)-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19;
CONSIDERANDO que os(as) Corregedores(as) Permanentes devem zelar pela continuidade e regularidade das atividades
disciplinar e correcional;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 397, de 09 de junho de 2021, e na Portaria Conjunta nº 01, de 6 de janeiro
de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedoria-Geral da Justiça, as quais norteiam os trabalhos
presenciais do Poder Judiciário, respeitadas as normas sanitárias e de saúde pública e salvaguardada a incolumidade e a saúde
de todos os envolvidos na atividade correcional;
CONSIDERANDO a previsão dos artigos 18 e 34 do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, os quais impõem a realização anual de
correição geral ordinária desempenhada pelo(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente de cada comarca;
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelos(as) Corregedores(as)
Permanentes por meio virtual, com fulcro no art. 6º, parágrafo único, do Provimento 11/2019, inclusive com possibilidade das
reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o estabelecido na Subseção II do Provimento nº
11/2019/CGJUS/TO e na Resolução nº 08/2021/CGJUS;
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer que a correição geral ordinária realizada pelo(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente de cada comarca nas
unidades judiciais e administrativas, estabelecimentos prisionais, socioeducativos, de cumprimento de medidas de segurança e
entidades de acolhimento poderá ser realizada por meio virtual ou eletrônico disponível, em especial a videoconferência,
enquanto perdurarem as restrições sanitárias impostas pela pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador
da doença denominada COVID-19;
§ 1º. A correição geral ordinária realizada por meio virtual/remoto deverá observar todas as demais regras e garantias aplicáveis
à correição ordinária presencial, guardadas as devidas peculiaridades, e terá a mesma validade desta.
§ 2º. A critério da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, verificada a inconsistência dos dados ou a necessidade
de apuração de irregularidade, poderá ser determinada a complementação da correição virtual por correição in loco, observados
os protocolos de prevenção ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
§ 3º Quanto às serventias extrajudiciais, a correição geral ordinária a ser realizada pelo(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente de
cada comarca deverá, preferencialmente, ser feita de forma presencial, com a observância às normas sanitárias de segurança
vigentes.
Art. 2º. Sendo remota, a correição geral ordinária será realizada por meio da plataforma oficial de videoconferência,
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Art. 3º. No que diz respeito às serventias extrajudiciais, estabelecimentos prisionais, socioeducativos, de cumprimento de
medidas de segurança e entidades de acolhimento, a correição observará, além do disposto no Provimento n.
11/2019/CGJUS/TO, as seguintes diretrizes:
I – O(A) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente encaminhará, preliminarmente, às serventias extrajudiciais e aos estabelecimentos
prisionais, socioeducativos de cumprimento de medidas de segurança e entidades de acolhimento formulários próprios, contendo
os quesitos a serem respondidos pelos responsáveis de cada setor, conforme o disponibilizado no SICOR (Sistema de
Correição), CNIEP (Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais) e CNIUIS (Cadastro Nacional de Inspeções
em Unidades de Internação e Semiliberdade). Em se tratando de entidades de acolhimento, as questões que são ordinariamente
verificadas pelo(a) juiz(a) corregedor(a), utilizando-se, preferencialmente, o termo de formulário disponibilizado no SNA. Após,
será designada reunião por videoconferência, a fim de que sejam validados e complementados os dados colhidos via
formulários, oportunidade em que serão examinadas as rotinas de trabalho e a regularidade dos serviços;
II – As instalações das unidades penais, entidades de acolhimento e estabelecimentos socioeducativos e de cumprimento de
medidas de segurança podem ser verificadas por meio de filmagem, em tempo real, durante as videoconferências;
III – As instalações das serventias extrajudiais e outras questões que mereçam análise complementar serão oportunamente
verificadas, de forma presencial, quando a situação assim exigir e permitir;
IV – Durante a correição, na hipótese de reclamação ou de verificação de inconformidade, o(a) Juiz(a) Corregedor(a)
Permanente requisitará os documentos a serem verificados.
V – Os atos selecionados para análise serão obrigatoriamente digitalizados e remetidos ao(à) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente
em formato PDF, de modo organizado e legível, pelo que observarão rigorosamente a sequência estipulada e serão cópias fiéis
dos livros físicos ou digitais que estão sob a guarda e conservação do(a) delegatário(a)/interino(a)/oficial(a) designado(a) ou
responsável pelo estabelecimento penal, socioeducativo, de cumprimento de medida de segurança e entidade de acolhimento;
VI – Em se tratando de serventias extrajudiciais, os documentos serão selecionados por amostragem com base nas informações
extraídas do Sistema GISE e respostas apresentadas. Por sua vez, os documentos deverão ser analisados, preferencialmente,
na sede da serventia ou enviados por meio da plataforma COMUNICA, se realizada de forma virtual.
VII – Já os estabelecimentos prisionais, socioeducativos, de cumprimento de medida de segurança e entidades de acolhimento
poderão utilizar-se, para a análise dos documentos requisitados, do e-mail institucional do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente;
VIII – O(A) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente poderá requisitar do(a) delegatário(a)/interino(a)/oficial(a) designado(a) e Diretor(a)
do estabelecimento penal, socioeducativo, de cumprimento de medida de segurança e entidade de acolhimento, cópias de
documentos que instruíram o ato praticado, bem como fotos das instalações da unidade, dos documentos fiscais, trabalhistas,
tributários, classificadores obrigatórios, sem prejuízo de quaisquer outros documentos necessários à instrução dos trabalhos;
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IX – Com relação às serventias extrajudiciais, os relatórios sobre a quantidade de atos, emolumentos, Taxa de Fiscalização
Judicial (TFJ) e FUNCIVIL poderão ser extraídos do sistema GISE;
X – Havendo necessidade, o(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente poderá requisitar à Divisão de Inspetoria e Fiscalização da
Corregedoria-Geral da Justiça auxílio na extração dos relatórios de atos e informações financeiras disponíveis no Sistema Gise.
Art. 4º. As serventias extrajudiciais e os estabelecimentos penais, socioeducativos, de cumprimento de medida de segurança e
entidades de acolhimento, no 5º (quinto) dia que antecede ao da correição virtual ou presencial, deverão:
I – indicar um ou mais funcionários(as) capacitados(as) para o envio dos documentos, na forma e com a qualidade solicitada
previamente, bem como para operar aparelho celular ou notebook para o uso do sistema de videoconferência, permanecendo à
disposição da equipe correcional durante todo o período dos trabalhos;
II – enviar os documentos solicitados pelo(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente, conforme o disposto no artigo anterior;
III - manter a serventia extrajudicial e o estabelecimento penal, socioeducativo, de cumprimento de medida de segurança e
entidade de acolhimento devidamente organizado para que, por videoconferência ou presencialmente, possam ser visualizados,
sem prejuízo de outras solicitações pelo(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:
a) as instalações físicas do prédio;
b) a acessibilidade para as pessoas com deficiência, idosos e gestantes; e
c) em se tratando de serventia extrajudicial:
1. situação quanto à implantação da informatização, na forma preconizada pelo Provimento n. 74/2018, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), e o cumprimento do Provimento n. 88/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece normas
gerais sobre as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, relativas à prevenção de
atividades de lavagem de dinheiro – ou a ela relacionadas – e financiamento do terrorismo.
2. se há a afixação da tabela de emolumentos em local ostensivo e de fácil visualização pelos usuários;
3. a guarda e zelo dos livros;
4. a forma de escrituração, anotação e averbação dos atos; se há ausência de assinaturas das partes e/ou registrador no livro
que estiver em andamento de cada especialidade, e;
5. os itens relacionados para serem objetos de fiscalização e análise durante a visita correcional nos termos estabelecidos do
Provimento n. 11/2019.
§ 1º. Verificada a impossibilidade de realização da correição na sua modalidade presencial, no dia que anteceder ao da correição
virtual o(a) servidor(a) indicado(a) no inciso I do art. 4º desta Recomendação deverá realizar com a equipe correcional testes de
conexão para a videoconferência, quando receberá orientações de como proceder durante os trabalhos correcionais.
§ 2º. As correições realizadas em modo virtual, ainda que não contemplem todos os aspectos observados nas correições
ordinárias presenciais, serão consideradas para os efeitos dos artigos 18 e 34 do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO.
§ 3º. Sem prejuízo do disposto nesta Recomendação, as correições já finalizadas ou em andamento, ainda que realizadas sob
outras diretrizes, serão válidas, desde que atingida sua finalidade.
Art. 5º. As correições gerais ordinárias realizadas nas unidades judiciais e administrativas subordinadas à Diretoria do Foro
poderão seguir o procedimento previsto para os ofícios extrajudiciais e estabelecimentos não judiciais, observadas as devidas
particularidades.
Art. 6º. A realização de correição geral ordinária por meio virtual/remoto ou presencial deverá ser precedida de ampla divulgação
dos meios que serão disponibilizados para a comunicação de advogados e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil,
Ministério Público, Defensoria Pública, representantes dos ofícios extrajudiciais, demais autoridades, servidores e sociedade, a
fim de que possam apresentar suas reclamações e sugestões.
Art. 7º. Fica a servidora responsável pelo sistema SICOR, Graziely Nunes Barbosa Barros, autorizada a providenciar o acesso
dos magistrados ao referido sistema, mediante solicitação, e indicação dos membros da equipe correcional.
Art. 8º. Eventual impossibilidade de realização da correição geral ordinária, seja por meio virtual/remoto ou presencial, por
qualquer motivo, deverá ser comunicada, de forma devidamente fundamentada, à Corregedoria-Geral da Justiça, a qual
analisará a situação e deliberará sobre possível adiamento da atividade correcional.
Art. 9º. Os casos omissos serão dirimidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
Art. 10. Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação, e revoga a Recomendação nº
3/2021/CGJUS/CHGABCGJUS
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 185/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 9/2022, constante do Processo Administrativo 21.0.000027306-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Cirúrgica Biomédica - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de insumos para saúde para
atender as demandas Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Elaine Cristina Ferreira, matrícula nº 3546222, como gestora do contrato nº 9/2022 e a servidora
Regiane Rodrigues Peixoto, matrícula nº 35, como substituta para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanharem e fiscalizarem o contrato até a sua
completa execução.
Parágrafo único - Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 158/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 7/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000000426-3 celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Viamar Viagens e Turismo - Ltda, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica do ramo
de hotelaria para fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação, no Município de Palmas, destinados a atender as
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Ana Beatriz de Oliveira Pretto, matrícula nº 352518, como gestora do contrato nº. 7/2022, e
a servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741 como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da
Lei nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a
sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Editais

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022.

Processo SEI nº: 21.0.000020320-0
Requisitante: Diretoria Administrativa
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS torna público que realizará Credenciamento de intérpretes
especializados ou tradutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete, ledor e intérprete ou tradutor de leitura labial,
para atender as demandas de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, em todas as Comarcas do Poder Judiciário no Estado do Tocantins e/ou unidades administrativa e judiciais do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, obedecidas as seguintes condições e exigências:
1. NECESSIDADE DO CREDENCIAMENTO
1.1. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão deste Tribunal demandou a publicação de editais de credenciamento
dos seguintes profissionais especializados:
1.1.1 guia-intérprete: profissional que realiza interpretação de acordo com as modalidades de comunicação específicas
utilizadas por pessoa surdocega, incluindo língua oral amplificada, escrita na palma da mão, alfabeto manual tátil, língua de
sinais tátil, sistema Braille tátil ou manual, língua de sinais em campo reduzido, dentre outras, de modo a facilitar sua mobilidade
e descrição das situações de comunicação;
1.1.2 ledor: profissional que presta serviço especializado de leitura ou transcrição de texto para pessoas com deficiência visual;
1.1.3 intérprete ou tradutor de leitura labial: profissional capacitado em comunicação oral de pessoas com deficiência auditiva ou
surdas e preparado para usar técnicas de interpretação e leitura dos movimentos labiais.
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1.2. Assim, faz-se necessário o credenciamento de profissionais especializados, em atendimento aos preceitos da Resolução
CNJ nº 401 de 16/06/2021, a qual dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com
deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de
acessibilidade e inclusão.
1.3. No tocante ao intérprete ou tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras), considerando a natureza análoga e similaridade
dos serviços a serem prestados, este também previsto na Resolução CNJ nº 401 de 16/06/2021, aproveitamos o ensejo para
incluir estes serviços, qual seja:
1.3.1 intérprete ou tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras), escolhido entre aqueles devidamente habilitados e
aprovados em curso oficial de tradução e interpretação de Libras ou detentores de certificado de proficiência em Linguagem
Brasileira de Sinais (Prolibras), nos termos do art. 19 do Decreto nº 5.626/2005;
1.4. A cobertura será para atender a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins, que identificarem a necessidade dos serviços, de acordo com as demandas apresentadas, nas formas
simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, com cessão de uso de imagem e voz, de forma presencial ou
remota, em locais previamente estabelecidos.
1.5. Por fim, cumpre registrar que a Junta Comercial do Estado do Tocantins, por meio de seu sítio oficial
(https://www.to.gov.br/jucetins/tradutores-publicos/235d8819mtk8. Acesso em 28.9.2021), esclarece que: "A JUCETINS
INFORMA QUE NÃO CONSTA MATRICULADO TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL JURAMENTADO NO
ESTADO DO TOCANTINS", razão pela qual será realizado o credenciamento dos profissionais, observados os perfis
e atríbuições necessárias ao exercício das funções.
2. OBJETO, PERFIL PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES
2.1. O presente Projeto Básico tem por objeto o credenciamento de intérpretes especializados ou tradutor de Língua Brasileira de
Sinais (Libras), guia-intérprete, ledor e intérprete ou tradutor de leitura labial, para atender as demandas de acessibilidade e
inclusão de pessoas com deficiência, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em todas as Comarcas do Poder
Judiciário no Estado do Tocantins e/ou unidades administrativa e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que
identificarem a necessidade dos serviços, de acordo com as demandas apresentadas, nas formas simultânea ou consecutiva, ao
vivo ou ensaiada, gravada ou não, com cessão de uso de imagem e voz, presencial ou remotamente, em locais previamente
estabelecidos.
2.2. Os profissionais credenciados são pessoas físicas que colaboram com o Judiciário tocantinense, prestando serviço público
relevante, sem vínculo empregatício.
2.3. Assim, este Termo de Referência visa apresentar elementos necessários ao credenciamento dos seguintes profissionais
especializados, pessoas físicas:
ITEM DESCRIÇÃO
ATRIBUIÇÕES - PERFIL
Conforme preconiza a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, a qual regulamenta a
profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, são atribuições
do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:
I - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos,
surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;
II - Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos
públicos;
Intérprete ou tradutor da
III - Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim; e
1
Língua Brasileira de Sinais IV - O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a
(Libras)
ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial
pela: honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida; atuação
livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual ou
gênero; imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir; postura e
conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício
profissional; solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social,
independentemente da condição social e econômica daqueles que dele
necessitem; conhecimento das especificidades da comunidade surda.
Compete ao Guia Intérprete de Libras/ Língua Portuguesa:
I. Transmitir mensagens na forma de comunicação utilizada pela pessoa com surdocegueira
adquirida/congênita: Libras em campo reduzido, escrita ampliada, Loops, Libras tátil, braille
tátil, alfabeto manual tátil, escrita na palma da mão, uso do dedo como lápis, placas
alfabéticas, meios técnicos com saída em braille e tadoma;
2
Guia-intérprete
II. Fazer descrição de pessoas, ambiente e objetos;
III. Guiar a pessoa com surdocegueira conforme as técnicas do guia-vidente;
IV. Viabilizar a comunicação entre os assistidos com surdocegueira;
V. Interpretar as atividades desenvolvidas, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos e
informações em circulação;
VI. Participar do planejamento das ações específicas, com os demais guias intérpretes;
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VII. Guiar o surdo cego durante a realização das atividades desenvolvidas;
VIII. O guia intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores
éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdocego e, em
especial pela: honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação
recebida; atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou
orientação sexual ou gênero; imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber
traduzir; postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício
profissional; solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social,
independentemente da condição social e econômica daqueles que dele necessitem;
conhecimento das especificidades da comunidade surda.
Compete ao Intérprete ou tradutor de leitura labial:
I. Transmitir mensagens na forma de comunicação oral de pessoas com deficiência auditiva
ou surdez utilizando técnicas de interpretação e leitura dos movimentos labiais;
II. Falar sempre de frente para o ouvinte, devagar e articular bem os lábios, conforme as
técnicas aplicadas;
III. Fazer descrição de pessoas, ambiente e objetos;
IV. Acompanhar a pessoa com deficiência auditiva conforme as técnicas aplicadas;
V. Viabilizar a comunicação entre os assistidos com deficiência auditiva;
VI. Interpretar as atividades desenvolvidas, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos e
informações em circulação;
VII. Participar do planejamento das ações específicas, juntamente com os demais
Intérprete ou tradutor de
3
intérpretes ou tradutores;
leitura labial
VIII. Acompanhar a pessoa com deficiência auditiva durante a realização das atividades
desenvolvidas e realizar atividades afins;
IX. O intérprete ou tradutor de leitura labial deve exercer sua profissão com rigor técnico,
zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura das
pessoas com deficiência auditiva e, em especial pela: honestidade e discrição, protegendo o
direito de sigilo da informação recebida; atuação livre de preconceito de origem, raça, credo
religioso, idade, sexo ou orientação sexual ou gênero; imparcialidade e fidelidade aos
conteúdos que lhe couber traduzir; postura e conduta adequadas aos ambientes que
frequentar por causa do exercício profissional; solidariedade e consciência de que o direito
de expressão é um direito social, independentemente da condição social e econômica
daqueles que dele necessitem; conhecimento das especificidades da comunidade surda.
Compete ao Ledor:
I. Conhecimentos de técnicas de leitura para pessoas com deficiência visual e outras
deficiências, a exemplo, autismo, baixa visão, deslexia, déficit de atenção
e cegueira; participar no planejamento e execução de atividades relacionadas a inclusão,
acessibilidade e formação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
II. Adaptar e produzir materiais de interesse do Tribunal de Justiça relacionados a
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência;
III. Organizar, orientar e participar de ações relacionadas ao atendimento de pessoas com
deficiência visual no Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
IV. Conhecer sobre tecnologias assistivas voltadas para pessoas com deficiência visual e/ou
4
Ledor
outras deficiências.;
V. Desenvolver atividades de leitura, descrição de imagens, textos, vídeos, gráficos,
tabelas, filmagens, fotografias, panfletos e documentos em gerais do ambiente
organizacional ou de interesse do Tribunal de Justiça do Tocantins);
VI. Scanear, digitalizar e gravar textos em voz para mídias digitais para as pessoas com
deficiência por meio da técnica de audiodescrição;
VII. Auxiliar servidores e usuários do Poder Judiciário do Estado do Tocantins com
deficiência visual, idosos e pessoas com deficiência que requerem atendimento
especializado de leitura e descrição;
VIII. Executar outras atividades afins.
3. DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS
3.1. Será determinado de acordo com a necessidade identificada pelas Comarcas do Poder Judiciário no Estado do Tocantins
e/ou unidades administrativa e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, haja vista que se tratam de eventos futuros e
incertos.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O interessado poderá solicitar o seu Credenciamento, a qualquer tempo, desde que, esteja vigente o Edital de
Credenciamento, observando-se os critérios e a documentação exigida neste Termo de Referência.
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4.2. O formulário eletrônico próprio encontrar-se-á disponível na área de credenciamentos do sítio oficial do Tribunal, no
endereço eletrônico: http://www.tjto.jus.br, podendo o interessado solicitar o credenciamento em uma ou mais especialidades.
5 . DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. A documentação exigida para fins de habilitação e credenciamento:
5.1.1. Curriculum Vitae;
5.1.2. Carteira de Identidade - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF;
5.1.3. PIS/PASEP;
5.1.4. Declaração de que tem pleno conhecimento que concorda com as regras estabelecidas neste Termo de Referência;
5. 1.5. Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 90 dias;
5.2. Além dos documentos acima relacionados, os interessados deverão apresentar:
5.2.1 Para o item 1 - profissional especializado - intérprete ou tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras):
a) Conclusão de Nível médio ou superior; e,
b) Possuir comprovante curso de Intérprete de Libras, com no mínimo de 160 horas/aula; ou,
c) Formação como tradutor e/ou intérprete de Libras, comprovada por meio de cursos de educação profissional credenciados; ou,
d) Cursos de extensão universitária na área de Libras/Português; ou,
e) Cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias
municipais ou estaduais de Educação ou Ministério da Educação (MEC). Para a formação de tradutor e intérprete de
Libras/Português pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o
certificado seja convalidado por uma instituição credenciada.
5.2.2 Para o item 2 - profissional especializado guia-intérprete:
a) Profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas,
de maneira simultânea e consecutiva, com aprovação em exame de proficiência em tradução e interpretação promovido pelo
MEC – PROLIBRAS, ou graduado/pós-graduado em curso de Tradutor/Intérprete em Língua Brasileira de Sinais, com curso de
guia-interpretação promovido por instituições credenciadas por Secretarias municipais ou estaduais de Educação ou Ministério
da Educação (MEC); ou,
b) Profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de
maneira simultânea e consecutiva, com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação PROLIBRAS e com curso de guia-interpretação promovido por instituições credenciadas por Secretarias municipais ou estaduais
de Educação ou Ministério da Educação (MEC); ou,
c) Profissional ouvinte, de nível superior ou médio, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das duas
línguas, de maneira simultânea e consecutiva, com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação
- PROLIBRAS e com curso de guia-interpretação promovido por instituições credenciadas por Secretarias de Educação; ou,
d) Certificado de curso de guia-interpretação promovidos por Secretarias municipais ou estaduais de Educação ou Ministério da
Educação (MEC), ou cursos de formação promovidos por instituições que atuem na área da surdocegueira, contendo carga
horária, frequência, aproveitamento e horas dedicadas à estágio supervisionado, no caso de inscrição para atuação como guiaintérprete.
5.2.3 Para o item 3 - profissional especializado - intérprete ou tradutor de leitura labial:
a) Conclusão de Nível médio ou superior; e,
b) Possuir comprovante curso de intérprete ou tradutor de leitura labial, ou equivalente; ou,
c) Formação como intérprete ou tradutor de leitura labial, comprovada por meio de cursos de educação profissional
credenciados.
5.2.4 Para o item 4 - profissional especializado ledor:
a) Conclusão de Nível médio ou superior; e,
b) Possuir comprovante curso de ledor, ou equivalente; ou,
c) Formação como ledor, comprovada por meio de cursos de educação profissional credenciados.
5.3. A documentação de que trata neste item deverá ser encaminhada pelos interessados, por intermédio do email dcc@tjto.jus.br, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, após o envio do formulário de inscrição.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O credenciamento observará as vedações, regras e exceções estabelecidas pela Resolução nº 7/2005, do Conselho
Nacional de Justiça, que disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de
magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá
outras providências.
6.2. Finalizado o prazo da inscrição, caberá à Divisão de Contratos e Convênios, responsável pela instrução do credenciamento
dos profissionais, a análise da documentação apresentada e a respectiva habilitação, observando a natureza do trabalho a ser
realizado - item 5. DA DOCUMENTAÇÃO.
6.3. Após a habilitação, a Divisão de Contratos e Convênios coletará as assinaturas nos Termos de Credenciamento padronizado
e providenciará sua publicação que terá vigência de 60 (sessenta) meses.
6.4. O profissional habilitado receberá 1 (uma) via do Termo de Credenciamento, após a assinatura pelo representante da
Administração e a publicação de seu extrato.
6.5. As determinações judiciais ou administrativas para a realização de interpretação serão encaminhadas à Diretoria Geral, a
qual remeterá à Diretoria Administrativa para instrução.
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6.5.1 Serão organizadas listas de credenciados ordenadas por ordem sequencial de inscrição, data e hora da inscrição,
especialidade e localidade, que ficarão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Tocantins.
6.5.2. A organização da lista obedecerá ao contido no item 6.5.1, que servirá como critério para distribuição das demandas,
obsevada a disponibilidade dos profissionais.
6.5.3. A ordem de serviço será emitida para o profissional credenciado, escolhido na forma do item 6.5.1, só podendo receber
nova ordem, após, esgotada a lista de credenciados, ressalvada a hipótese contida no item 6.6.1.
6.6. Os credenciados cumprirão exclusivamente os atos determinados pelo Poder Judiciário após o recebimento da respectiva
ordem de serviço.
6.6.1. Poderão ser emitidas ordem de serviços adicionais ao mesmo profissional sem observância do prescrito no item 6.5.3,
desde que devidamente motivado, nos casos em que seja necessária a complementação de um mesmo serviço, evidenciado o
prejuízo no resultado do processo, ou em caso de impedimento ético-profissional estabelecido pelo respectivo Conselho de
Classe.
7. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Os serviços de interpretação serão prestados em todas as Comarcas do Poder Judiciário no Estado do Tocantins e/ou
unidades administrativa e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou
ensaiada, gravada ou não, com cessão de uso de imagem e voz, presencial ou remotamente, sempre quando identificada a
demanda que envolva a necessidade de acessibilidade e inclusão, conforme ordens de serviços do Credenciante, observadas as
regras estabelecidas neste Termo de Referência.
7.2. O Credenciado poderá ser designado para prestar serviço fora da localidade de seu domicílio, oportunidade que será devido
o pagamento de diárias, condicionada a não existência ou a não possibilidade de prestação de serviço pelo profissional
credenciado naquela localidade.
7.2.1. O valor da diária será o devido ao colaborador eventual, conforme previsto na Resolução nº 34, de 01 de outubro de 2015,
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
8. DA REQUISIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1.Os serviços serão requisitados formalmente, conforme a demanda do Credenciante, constando das ordens de serviços a
identificação da parte beneficiária, número dos autos e o agendamento, observada a legislação pertinente.
8.2. Em havendo mais de um profissional habilitado/credenciado na mesma localidade, a convocação dos profissionais para a
prestação dos serviços será procedida de forma rotativa, por ordem de credenciamento homologado, ou seja, o primeiro
credenciado será convocado, e assim sucessivamente.
8.3. Será automaticamente excluído do rodízio o credenciado que não mantiver atualizada as certidões de regularidade fiscal,
durante a vigência do credenciamento.
8.4. A disponibilidade do profissional, a partir da hora prevista para realização da audiência ou evento e, será considerada como
hora interpretada e traduzida.
8.5. O valor mínimo de pagamento será de 1 (uma) hora, que corresponde a 60 minutos. A primeira hora será paga como hora
integral. A partir da 2ª (segunda) hora, o cálculo será feito pelo serviço efetivamente prestado, sendo assim, os valores acima da
hora cheia poderão ser pagos por hora fracionada. Do cálculo da jornada de trabalho não serão descontadas as interrupções
regulamentadas pelo Tribunal ou Comarcas.
8.6. A unidade demandante deverá emitir a certidão de comparecimento e prestação dos serviços, no prazo de até 5 (cinco) dias
após a execução, conforme Anexo "D".
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. São obrigações dos profissionais credenciados:
I - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa técnica, normas
e legislação;
II - Assegurar às partes igualdade de tratamento;
III - Comunicar ao Credenciante, com antecedência razoável, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos
serviços dentro do prazo previsto na ordem de serviços, o que não afastará a possibilidade de apresentação de denúncia ao
órgão competente.
IV - Comunicar ao Credenciante, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
V - Apresentar Nota Fiscal ou Recibo de prestação dos serviços de acordo com o valor fixado;
VI - Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição, nos termos do Código de Processo Civil;
VII - Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.
VIII - Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo
ao objeto contratado.
IX - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse do
Credenciante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, em especial nos feitos que
tramitam sob segredo de justiça; O profissional deverá manter sigilo (e não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou
de terceiros), sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de que tomar ciência em razão da execução do
objeto deste Termo de Referência;
X - Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Credenciante, cujas reclamações se obriga a
atender.
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XI - Cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar injustificadamente antes de seu término, nem deixar de atender
as emergências
XII - Em razão da natureza específica dos eventos, se faz imprescindível que o profissional esteja disponível, presencial ou
remotamente, com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência de seu início, utilizando trajes sociais e compatíveis com a
profissão, a fim de verificar as condições e características das atividades a serem realizadas;
XIII - Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados,
Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;
XIV - Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;
XV - Observar o cumprimento das normas previstas na Lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética Profissional,
este quando houver.
9.2. São obrigações do Tribunal de Justiça, por meio da Diretoria Administrativa:
I - Habilitar o candidato apto ao credenciamento;
II - Emitir Ordem de Serviço ao credenciado;
III - Colocar à disposição do Credenciado todas as informações necessárias à execução dos serviços;
IV - Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Credenciado as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
V - Atestar a execução do objeto deste credenciamento, por meio de servidor especificamente designado;
VI - Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo Credenciado de acordo com as condições previamente estabelecidas;
VII - Realizar demais atividades inerentes ao gerenciamento do credenciamento.
10. DO DESCREDENCIAMENTO
10.1. O presente credenciamento tem caráter precário, sendo que, a qualquer momento, o CREDENCIADO ou o
CREDENCIANTE podem solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse.
10.2. O Credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo mediante aviso escrito, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.
10.3. O Credenciante pode, a qualquer momento, solicitar descredenciamento, nos seguintes casos:
a) O CREDENCIADO não atender, por 2 (duas) vezes, ao controle de qualidade;
b) Após haver confirmado recebimento de mensagem/requisição do gestor, solicitando a execução de um serviço, o
CREDENCIADO deixar de executá-lo;
c) O CREDENCIADO se recusar, por 2 (duas) vezes, a receber a notificação para realizar um serviço de tradução e interpretação
de Libras de forma injustificada;
d) O CREDENCIADO não mantiver atualizada as certidões de regularidade fiscal, durante a vigência do credenciamento.
10.4. A recusa no recebimento da ordem de serviço pelo credenciado, em que pese justificada, faz com que, o mesmo só receba
nova ordem de serviço após, esgotada a lista de credenciados.
10.5. O não cumprimento das disposições mencionadas no Edital poderá acarretar o descredenciamento do credenciado,
garantido o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
10.6. Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação
de descredenciamento.
10.7. Uma vez iniciado o procedimento de descredenciamento, a execução do serviço será repassada ao próximo
CREDENCIADO da "fila", ainda que esteja em andamento o Processo de descredenciamento, inclusive na fase de apresentação
de contraditório.
11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
11.1. Os serviços de interpretação serão recebidos por servidor designado pela unidade judicial ou administrativa, que procederá
à conferência e verificação das horas efetivamente prestadas, sua conformidade com as especificações constantes neste Termo
de Referência e da legislação de regência. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, a prestação do serviço será recebida
pelo Credenciante, via emissão Termo e/ ou Certidão de prestação de serviços, para posterior apresentação de Nota Fiscal ou
de Recibo pelo profissional Credenciado, para fins de pagamento.
12. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO
12.1. O profissional credenciado será remunerado por hora de trabalho, de acordo com o disposto em portaria específica, a
ser baixada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
12.1.1. O empenho será estimativo, sendo que o Credenciante efetuará o pagamento somente do quantitativo de horas
efetivamente prestadas.
12.1.2. O profissional deverá, obrigatoriamente, apresentar Nota Fiscal ou Recibo, correspondente aos serviços prestados.
12.1.2.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins por intermédio do gestor do credenciamento reserva-se o direito de não
atestar o Recibo ou a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados
do profissional ou, ainda, se o serviço prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Projeto
Básico, ficando o pagamento suspenso até a regularização.
12.1.2.2. O atesto do gestor na Nota Fiscal ou Recibo é condição indispensável para o pagamento deste.
12.2. O pagamento será efetuado, por hora de tradução e interpretação realizada, mediante crédito em conta-corrente do
Credenciado, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do Recibo ou da Nota Fiscal de prestação de
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serviços (momento em que o credor está adimplente com a obrigação firmada perante o TJTO), sendo que, recaindo sobre dias
não úteis, o termo final será prorrogado para o dia útil subsequente.
12.3. Caso o tradutor/intérprete/ perito antropólogo credenciado seja registrado como profissional autônomo, deverá apresentar
cópia do comprovante de quitação do ISS autônomo e da respectiva GPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social, para
que não seja efetuada a retenção do Imposto sobre Serviços - ISS e da contribuição relativa ao Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado ao Credenciado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, fato este que não
será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
12.5. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerão às regras concernentes ao Sistema de Eletrônico de
Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - SEI.
12.6. Quando necessária a autorização do uso de imagem.
12.7. O valor mínimo de pagamento será de 1 (uma) hora, que corresponde a 60 minutos. A primeira hora será paga como hora
integral. A partir da 2ª (segunda) hora, o cálculo será feito pelo serviço efetivamente prestado, sendo assim, os valores acima da
hora cheia poderão ser pagos por hora fracionada.
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. A despesa para a execução do objeto deste Termo de Referência correrá à conta da dotação orçamentária a ser
oportunamente apresentada pela unidade técnica competente.
14. DA VIGÊNCIA
14.1. O Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, a partir da publicação do seu extrato no Diário da Justiça.
15. DAS PENALIDADES
15.1 O Credenciado ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa de:
b.1) 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de atraso na execução do objeto, limitado a trinta
dias;
b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de atraso na execução do objeto por período superior ao previsto
na alínea “b.1”, ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total da obrigação assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, pelo prazo de até dois anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos
pelo Credenciante ao Credenciado ou cobrado judicialmente.
15.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização
e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
15.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
15.5. As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" também poderão ser aplicadas ao Credenciado que tenha sofrido
condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos do Credenciamento
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.
15.6. A aplicação das penalidades acima enumeradas não afasta a possibilidade de a Administração apresentar denúncia ou
queixa crime, em desfavor do profissional no Ministério Público.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este Credenciamento.
16.2. Sem prejuízo das disposições contidas no item 15, o Edital e o formuláro de credenciamento serão partes integrantes do
Termo de Credenciamento.
16.3. Os serviços prestados serão recebidos pelo demandante, que procederá à conferência e verificação da sua conformidade
com as especificações constantes no Edital e com a legislação de regência, devendo o credenciado manter a regularidade fiscal,
durante a vigência do credenciamento.
16.4. Os profissionais credenciados são profissionais autônomos e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou
futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo
empregatício, cujos pagamentos deverão ser feitos mediante a apresentação dos documentos mencionados neste Termo de
Referência.
16.5. Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que, nessa condição, praticarem.
16.6. A disponibilidade do profissional, a partir da hora prevista para realização da audiência ou evento e, será considerada como
hora interpretada e traduzida.
16.7. Faz parte integrante deste Edital os Anexo "A", "B", "C" e "D".
16.8. Fica revogado o Edital de Credenciamento nº 03/2017, mantendo-se vigentes os termos de credenciamento firmados sob
sua vigência.
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ANEXO "A" - RELAÇÃO DE ENDEREÇOS E CONTATOS
Disponível em: https://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/comarcas/foruns - Comarcas; http://wwa.tjto.jus.br/agenda/ - Tribunal.
ANEXO "B" - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com fulcro no Edital de Credenciamento nº ......./20.... (evento .........), por
intermédio do(a) servidor(a) subscrevente, AUTORIZA o profissional ............................., brasileiro, interprete Especializado
..................., portador do RG nº .................... SSP/......; inscrito no CPF/MF sob o nº .......................- 00, residente e domiciliado à
........................, , e-mail: ....................................., devidamente credenciado a prestar serviço como Intérprete e tradutor de
........................, de acordo com a solicitação de evento ............, no dia ........./...../......... 20...., às ......... , em conformidade com os
autos SEI ............................. e ....................................., a este relacionados.
Duração do evento: início a partir das ............ e término previsto para às ............ .
Data: ..... de ................. de 20........
Forma: ( ) simultânea ( ) consecutiva / ( ) ao vivo ( ) ensaiada
Gravada: ( ) sim ( ) não
Local: ( ) remotamente ( ) presencial, no seguinte endereço: ...........................
Em razão da natureza, se faz imprescindível que o profissional esteja disponível, presencial ou remotamente, com no mínimo 15
(quinze) minutos de antecedência.
Solicito por favor a confirmação expressa do recebimento da Ordem de Serviço, bem como a sua aceitação.
ANEXO "C" - RECEBIMENTO DEFINIFIVO
Aos ........... dias do mês de ................ do ano de 20......, este GESTOR(A), realiza o RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços
de .................., previsto na Nota de Empenho nº ..../20......, do Processo nº .............., e Ordem(ns) de Serviço(s) n°
............/............. e n° ........./................ nos eventos ............... e .....................
Tendo assim procedido, este(a) Gestor(a) conferiu o (s) serviço (s) apresentado (s) e atesta, juntamente com o Profissional, o
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
Cidade, _____ de ________________ de _______.
.........................................
Gestor(a)
..........................................
Representante do Profissional
ANEXO "D" - CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por intermédio da ........., certifica que ............., inscrito no CPF .................... foi
designado para prestar serviço como ...................... na ............................ , conforme a respectiva(s) Ordem(ns) de Serviço(s) n°
............/............. e n° ........./................ nos eventos ............... e ....................
Dia ........ de ................ de 20...., horário de início às ...... e terminou às ....... totalizando ......
Os serviços prestados totalizaram uma carga horária de ...... (.........) ..............
Por se tratar de ....................., de acordo com a Portaria nº ......./20......., o valor atribuído a hora é de R$ ....... (...........). Dessa
forma, totalizando o valor de R$ ......... (.............).
Por ser verdade, assino a presente Certidão de Comparecimento.
Cidade, _____ de ________________ de _______.
Obs.: conforme o caso, deverá ser acrescentado o percentual referente ao direito de imagem.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, Técnico Judiciário, em 15/10/2021, às 17:27,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Lilian Rodrigues Carvalho da Silva, Técnico Judiciário, em 16/10/2021, às 10:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius Guimarães, Assessor Jurídico Administrativo da DiretoriaGeral, em 19/10/2021, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Tulio Vianna Nascimento, Servidor a disposição, em 19/10/2021, às 12:40,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Sara Sousa da Silva, Servidor a disposição, em 19/10/2021, às 13:01, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Abelson Oliveira Ribeiro, Chefe de Divisão, em 19/10/2021, às 15:20, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
MINUTA - DCC N° ___/2022
PROCESSO Nº. 21.0.000020320-0
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TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
E_______PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE _____.
Pelo presente Instrumento o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº, centro, em Palmas/TO, neste ato representado por
_______portador do RG nº_______ – SSP/ _____, inscrito no CPF/MF nº ____, doravante designado CREDENCIANTE, e o(a)
Sr(a) ______, inscrito(a) portador(a) do RG nº _______/SSP/______, inscrito no CPF/MF sob o nº _______, residente e
domiciliado (a) na __________, doravante designado(a) CREDENCIADO(A), tem entre si, justo e avençado o presente
Credenciamento, amparado pelo Edital de Credenciamento nº ___/202__, com fundamento _______________e demais
legislações aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como _______,
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
1.2. O credenciamento citado na subcláusula 1.1 obedecerá ao estipulado neste Termo, bem como as especificações técnicas,
forma de execução de acordo com as disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo
Administrativo 21.0.000020320-0 e ___________, do CREDENCIANTE, e que, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São eles:
1.2.1. O Edital de Credenciamento nº___ /202__, do CREDENCIANTE; e
1.2.2. A documentação fornecida pelo (a) CREDENCIADO (A), acostada aos autos epigrafado.
1.3. Os serviços ora credenciados foram objeto de Procedimento de Credenciamento, de acordo com o disposto no art. ______
da Lei 8.666/93, sob a modalidade de _______ de Licitação, conforme edital e processo administrativo acima citado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. Os profissionais credenciados deverão ser intérpretes especializados ou tradutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
guia-intérprete, ledor e intérprete ou tradutor de leitura labial.
2.2. As determinações judiciais ou administrativas para a realização de tradução e interpretação serão encaminhadas à Diretoria
Geral, que indicará responsável pela emissão de ordem de serviços aos respectivos profissionais:
2.2.1. A Diretoria Geral receberá as demandas judiciais de tradução e interpretações e indicará um responsável pela emissão da
ordem de serviço ao respectivo profissional.
2.3. Serão organizadas listas de credenciados ordenadas por localidade e por data e hora da inscrição, que ficarão disponíveis
no site do CREDENCIANTE, por meio de link.
2.4. A organização da lista prevista no item 6.5.1, do Edital de Credenciamento e item 2.3, deste Termo, servirá como critério
para distribuição das demandas.
2.5. A ordem de serviço será emitida para o (a) profissional credenciado (a), na forma do item 6.5.1, do Edital de Credenciamento
e item 2.3, deste Termo, pela localidade em que será prestado o serviço, só podendo um profissional receber nova ordem, após,
esgotada a lista de credenciados com os demais profissionais.
2.6. Os credenciados cumprirão exclusivamente os atos determinados pelo Poder Judiciário, após o recebimento da respectiva
ordem de serviço.
2.7. Poderão ser emitidas ordens de serviços adicionais ao mesmo profissional sem observância do prescrito no item 6.5.3, do
Edital de Credenciamento e item 2.5, deste Termo, desde que devidamente motivado, nos casos em que seja necessária a
complementação de um mesmo serviço, evidenciado o prejuízo no resultado do processo, ou em caso de impedimento éticoprofissional estabelecido pelo respectivo Conselho de Classe.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1. Os serviços de interpretação serão prestados em todas as Comarcas do Poder Judiciário no Estado do Tocantins e/ou
unidades administrativa e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou
ensaiada, gravada ou não, com cessão de uso de imagem e voz, presencial ou remotamente, sempre quando identificada a
demanda que envolva a necessidade de acessibilidade e inclusão, conforme ordens de serviços do CREDENCIANTE,
observadas as regras estabelecidas neste Termo e no Edital de Credenciamento.
3.2. O (A) CREDENCIADO (A) poderá ser designado (a) para prestar serviço fora da localidade de seu domicílio, oportunidade
que será devido o pagamento de diárias, condicionada a não existência ou a não possibilidade de prestação de serviço pelo
profissional credenciado naquela localidade:
3.2.1. O valor da diária será o devido ao colaborador eventual, conforme previsto na Resolução nº 34, de 01 de outubro de 2015,
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CLÁUSULA QUARTA – DA REQUISIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1. Os serviços serão requisitados formalmente, conforme a demanda do CREDENCIANTE, constando da ordem de serviços à
identificação da parte beneficiária, número dos autos, e o agendamento da Audiência/Sessão a ser traduzida e interpretada,
observada a legislação pertinente.
4.2. Em havendo mais de um profissional habilitado/credenciado na mesma localidade, a convocação dos tradutores para a
prestação dos serviços será procedida de forma rotativa, por ordem de credenciamento homologado, ou seja, o primeiro
credenciado será convocado, e assim sucessivamente.
4.3. Será automaticamente excluído do rodízio o credenciado que não mantiver atualizada, durante a vigência do
credenciamento, a documentação exigida.
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4.4. A disponibilidade do profissional, a partir da hora prevista para realização da audiência ou evento e, será considerada como
hora interpretada e traduzida.
4.5. O valor mínimo de pagamento será de 1 (uma) hora, que corresponde a 60 minutos. A primeira hora será paga como hora
integral. A partir da 2ª (segunda) hora, o cálculo será feito pelo serviço efetivamente prestado, sendo assim, os valores acima da
hora cheia poderão ser pagos por hora fracionada. Do cálculo da jornada de trabalho não serão descontadas as interrupções
regulamentadas pelo Tribunal ou Comarcas.
4.6. A unidade demandante deverá emitir a certidão de comparecimento e prestação dos serviços, no prazo de até 5 (cinco) dias
após a execução, conforme Anexo "D", do Edital de Credenciamento.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO:
5.1. Os serviços de tradução e interpretação de suporte às pessoas com deficiência serão recebidos por servidor designado pelo
Juízo demandante, que procederá à conferência e verificação das horas efetivamente prestadas, sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Credenciamento, Edital e da legislação de regência. Caso não haja qualquer
impropriedade explícita, a prestação do serviço será recebida pelo CREDENCIANTE, via emissão Termo e/ ou Certidão de
prestação de serviços, para posterior apresentação de Nota Fiscal ou de Recibo pelo tradutor (a) CREDENCIADO (A), para fins
de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1. A despesa com a execução do objeto deste Termo de Credenciamento correrá à conta da Dotação Orçamentária
consignada:
Unidade Gestora:
Classificação Orçamentária:
Natureza de Despesa:
Fonte de Recursos:
6.2. A alteração de rubrica orçamentária, quando necessária, será efetuada mediante termo de apostilamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS:
7.1. O profissional credenciado será remunerado por hora de trabalho, de acordo com o disposto em portaria específica, a
ser baixada pela Presidência do CREDENCIANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO:
8.1. O (A) CREDENCIADO (A) será remunerado (a) por hora de trabalho, de acordo com o disposto em portaria específica, a
ser baixada pela Presidência do CREDENCIANTE:
8.1.1. O empenho será estimativo, sendo que o CREDENCIANTE efetuará o pagamento somente do quantitativo de horas
efetivamente prestadas:
8.1.2. O profissional deverá, obrigatoriamente, apresentar Nota Fiscal ou Recibo, correspondente aos serviços prestados;
8.1.2.1. O CREDENCIANTE por intermédio do gestor do credenciamento reserva-se o direito de não atestar o Recibo ou a nota
fiscal para o pagamento, se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados do profissional ou, ainda, se
os serviços prestados não estiverem em conformidade com as especificações apresentadas neste Credenciamento e no Edital,
ficando o pagamento suspenso até a regularização;
8.1.2.2. O atesto do gestor na Nota Fiscal ou Recibo é condição indispensável para o pagamento.
8.2. O pagamento será efetuado, por hora de tradução e interpretação realizada, mediante crédito em conta-corrente do
(a) CREDENCIADO (A), por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do Recibo ou da Nota Fiscal de
prestação de serviços (momento em que o credor está adimplente com a obrigação firmada perante o CREDENCIANTE), sendo
que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para o dia útil subsequente.
8.3. Caso o tradutor/intérprete/ perito antropólogo credenciado seja registrado como profissional autônomo, deverá apresentar
cópia do comprovante de quitação do ISS autônomo e da respectiva GPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social, para
que não seja efetuada a retenção do Imposto sobre Serviços - ISS e da contribuição relativa ao Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS.
8.4. Nenhum pagamento será efetuado ao (à) CREDENCIADO (A) enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, fato
este que não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
8.5. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerão às regras concernentes ao Sistema de Eletrônico de Informação
- SEI, do CREDENCIANTE.
8.6. Quando necessária a autorização do uso de imagem.
8.7. O valor mínimo de pagamento será de 1 (uma) hora, que corresponde a 60 (sessenta) minutos. A primeira hora será paga
como hora integral. A partir da 2ª (segunda) hora, o cálculo será feito pelo serviço efetivamente prestado, sendo assim, os
valores acima da hora cheia poderão ser pagos por hora fracionada.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE:
9.1. O valor dos serviços poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, contados da data da publicação da Portaria que fixar os
Emolumentos, observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - (INPC/IBGE), Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna - (IGP-DI), (Índice Geral de Preços do Mercado) (IGP-M), Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - (IPCA), verificando à época, o índice que for mais benéfico.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A):
10.1. O (A) CREDENCIADO (A) obriga-se a:
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10.1.1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações de boa técnica,
normas e legislação;
10.1.2. Assegurar às partes igualdade de tratamento;
10.1.3. Comunicar ao CREDENCIANTE, com antecedência razoável, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a
execução dos serviços dentro do prazo previsto na ordem de serviços, o que não afastará a possibilidade de apresentação de
denúncia ao órgão competente;
10.1.4. Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que
possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
10.1.5. Apresentar Nota Fiscal ou Recibo de prestação dos serviços de acordo com a tabela de emolumentos vigente;
10.1.6. Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;
10.1.7. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;
10.1.8. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo
relativo ao objeto contratado;
10.1.9. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse do
CREDENCIANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, em especial nos feitos que
tramitam sob segredo de justiça;
10.1.10. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREDENCIANTE, cujas reclamações se
obriga a atender;
10.1.11. Cumprir com pontualidade as atividades e não se ausentar injustificadamente antes de seu término, nem deixar de
atender as emergências;
10.1.12. Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos,
Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;
10.1.13. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;
10.1.14. Observar o cumprimento das normas previstas na Lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética
Profissional.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE:
11.1. O CREDENCIANTE obriga-se a:
11.1.1. Habilitar o candidato apto ao credenciamento;
11.1.2. Emitir Ordem de Serviço ao credenciado;
11.1.3. Colocar à disposição do Credenciado todas as informações necessárias à execução dos serviços de tradução e
interpretação.
11.1.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Credenciado as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
11.1.5. Atestar a execução do objeto deste credenciamento, por meio de servidor especificamente designado.
11.1.6. Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo Credenciado de acordo com as condições previamente estabelecidas.
11.1.7. Realizar demais atividades inerentes ao gerenciamento do credenciamento.
11.1.8. Encaminhar por email 1 (uma) via deste Termo de Credenciamento, ao (a) CREDENCIADO (A), após a formalização e
publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESCREDENCIAMENTO:
12.1. O presente credenciamento tem caráter precário, sendo que, a qualquer momento, o (a) CREDENCIADO (A) ou o
CREDENCIANTE podem solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse.
12.2. O (A) CREDENCIADO (A) que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo mediante aviso
escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.
12.3. O CREDENCIANTE pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se:
a) (A) CREDENCIADO (A) não atender, por 2 (duas) vezes, ao controle de qualidade;
b) Após haver confirmado recebimento de mensagem/requisição da Diretoria Geral/Diretoria Administrativa, solicitando a
execução de um serviço, o (a) CREDENCIADO (A) deixar de executá-lo;
c) (A) CREDENCIADO (A) se recusar, por 2 (duas) vezes, a receber a notificação para realizar um serviço de intérpretes
especializados e peritos antropólogos de forma injustificada;
d) (A) CREDENCIADO (A) que não mantiver atualizada, durante a vigência deste Termo de Credenciamento e Edital, a
documentação exigida.
12.4. A recusa no recebimento da ordem de serviço pelo (a) CREDENCIADO (A), em que pese justificada, faz com que, o
mesmo só receba nova ordem de serviço após, esgotada a lista de credenciados.
12.5. O não cumprimento das disposições mencionadas neste Termo e no Edital poderá acarretar o descredenciamento do
(a) CREDENCIADO (A), garantido o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
12.6. Fica facultada a defesa prévia do (a) CREDENCIADO (A), a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação de descredenciamento.
12.7. Uma vez iniciado o procedimento de descredenciamento pela Diretoria Geral, a execução do serviço será repassada ao
(a) próximo (a) CREDENCIADO (A) da "fila", ainda que esteja em andamento o Processo de descredenciamento, inclusive na
fase de apresentação de contraditório.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
13.1 O (A) CREDENCIADO (A) ficará sujeito (a), no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo CREDENCIANTE,
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de:
b.1) 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de atraso na execução do objeto, limitado a trinta
dias;
b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de atraso na execução do objeto por período superior ao previsto
na alínea “b.1”, ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total da obrigação assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o CREDENCIANTE, pelo prazo de
até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos
pelo CREDENCIANTE ao (a) CREDENCIADO (A) ou cobrado judicialmente.
13.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização
e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
13.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
13.5. As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" também poderão ser aplicadas ao(a) CREDENCIADO(A) que tenha sofrido
condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos do Credenciamento
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.
13.6. A aplicação das penalidades acima enumeradas não afasta a possibilidade do CREDENCIANTE apresentar denúncia ou
queixa crime, em desfavor do profissional no Ministério Público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:
14.1. O presente Termo fica vinculado aos autos 21.0.000020320-0 e _____________.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS:
15.1. Este Termo de Credenciamento, inclusive os casos omissos, regula-se em conformidade com os critérios legais extraídos
do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Resolução nº 34, de 01 de
outubro de 2015, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA:
16.1. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:
17.1. A publicação resumida deste Termo de Credenciamento, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo CREDENCIANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:
18.1. A Divisão de Contratos e Convênios - DCC será responsável pelo gerenciamento do credenciamento dos profissionais
intérpretes especializados e/ou perito antropólogos.
18.2. Caberá à Divisão de Contratos e Convênios a análise da documentação apresentada e a respectiva habilitação,
observando a natureza do trabalho a ser realizado.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES:
19.1. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau,
inclusive, de magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento no Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins.
19.2. É vedado o credenciamento de profissionais contratados temporariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
durante a vigência do contrato, bem como de profissionais de outros órgãos que estejam cedidos ao Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins.
19.3. É vedado ainda o credenciamento de profissionais que exerçam atividade laborativa com vínculo de trabalho de Dedicação
Exclusiva e que impeça a realização de prestação de serviços ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na modalidade de
credenciamento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS ALTERAÇÕES:
20.1. O presente Termo de Credenciamento poderá receber Termos Aditivos que ajustem, acréscimos ou retiradas de serviços
existentes, com reajustes ou não de remuneração.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este Credenciamento.
21.2. Sem prejuízo das disposições contidas no item 15, o Edital de Credenciamento e o formulário de credenciamento serão
partes integrantes do Termo de Credenciamento.
21.3. Os serviços prestados serão recebidos pelo demandante, que procederá à conferência e verificação da sua conformidade
com as especificações constantes no Edital e com a legislação de regência, devendo o credenciado manter a regularidade fiscal,
durante a vigência do credenciamento.
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21.4. Os profissionais credenciados são profissionais autônomos e seu credenciamento não gera nenhum direito imediato ou
futuro de contratação, tão somente o habilita a atender a atividade profissional de prestação de serviços, sem vínculo
empregatício, cujos pagamentos deverão ser feitos mediante a apresentação dos documentos mencionados neste Termo de
Credenciamento.
21.5. Os credenciados ficam sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que, nessa condição, praticarem.
21.6. A disponibilidade do profissional, a partir da hora prevista para realização da audiência ou evento e, será considerada como
hora interpretada e traduzida.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO:
22.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Termo de Credenciamento fica eleito o Foro de Palmas - TO, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustados e contratados, lavrou-se o presente Termo que, depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, por meio de assinatura Eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de
Informações - SEI/TJTO, para
Documento assinado eletronicamente por Ana Berenice de Aguiar, Servidor (a) Cedido (a), em 29/11/2021, às 14:37,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.que produza seus efeitos.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022
PROCESSO 21.0.000030597-6
CONTRATO Nº 6/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: TP Produções Importação e Exportação - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de Painéis de Led e
acessórios no auditório da sede do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 416.960,00 (quatrocentos e dezesseis mil novecentos e sessenta
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de fevereiro de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2020
PROCESSO 20.0.000001481-9
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Érika Sabino de Melo Ávila
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Erika Sabino de Melo Ávila, da 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, com fulcro na alínea "c",
da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 22/2020.
DATA DA ASSINATURA: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 219/2020
PROCESSO 20.0.000015398-3
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Fernanda Costa de Oliveira
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Fernanda Costa de Oliveira, da 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, com fulcro na alínea "c",
da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 219/2020.
DATA DA ASSINATURA: 3 de fevereiro de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 62/2021
PROCESSO 21.0.000005242-3
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADO: Nínive Guilherme Ayres
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo Nínive Guilherme Ayres, da prestação de
serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional, com
fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 62/2021.
DATA DA ASSINATURA: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 355/2020
PROCESSO 20.0.000028233-3
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Izanete Batista Lima Bayma
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Izanete Batista Lima Bayma da prestação de
serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas 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
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, do item 7 do Edital
de Credenciamento nº 02/2020.
DATA DA ASSINATURA: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 344/2021
PROCESSO 21.0.000020313-8
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Josimaria da Rocha Santos Sena
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Josimaria da Rocha Santos Sena da prestação
de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas 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
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Gurupi, com fulcro no subitem 7.7.3, do item 7 do Edital
de Credenciamento nº 02/2020.
DATA DA ASSINATURA: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2022
PROCESSO 22.0.000002606-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Camila Pereira Milhomem
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 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: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2022
PROCESSO 22.0.000002601-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Doranilde Rodrigues da silva Carvalho

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5122 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022

49

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 Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Dueré.
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: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2022
PROCESSO 22.0.000003360-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Soliane Cosmo Moreira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Goiatins e Cidade de Goiatins.
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: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2022
PROCESSO 21.0.000028042-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Edna de Jesus Vieira
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 Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis.
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: 3 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/2022
PROCESSO 22.0.000003368-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rutiléia Carneiro Alves
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 Aurora do
Tocantins, 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: 3 de fevereiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 119/2022, de 02 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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 usufruto da justiça eleitoral, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº
182742, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no
período de 07/01/2022 a 07/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106151;
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
197429

GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

07/01/2022 à 07/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 120/2022, de 02 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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 LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no período de 10/01/2022 a
28/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106150;
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
205074

MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 28/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 121/2022, de 02 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora CLAUDIA ROMAO NICEZIO, matrícula nº 100584, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no
período de 10/01/2022 a 14/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106149;
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
232071

ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 14/01/2022

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

PORTARIA FÉRIAS Nº 276/2022, de 03 de fevereiro 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 do servidor DIMAS MARQUES SILVA PARRIÃO, matrícula nº 261552, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 02/02 a 03/03/2022, a partir de 02/02/2022 até 03/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 02/02 a 03/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 122/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor NEURACY LOPES FERREIRA,
matrícula nº 28851, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 02/02/2022 a 13/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106167;
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
355445

RHAYANE LEITE GOMES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

02/02/2022 à 13/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 123/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
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1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora FLAVIA PEREIRA AIRES, matrícula nº 352495, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL,
no período de 10/01/2022 a 19/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106169;
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
352492

LEANDRO PEREIRA RODRIGUES

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 19/01/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 278/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOÃO LENO TAVARES ROSA, matrícula nº 352641, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 02 a 16/02/2022, a partir de 02/02/2022 até 16/02/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 04 a 18/07/2022, 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 FÉRIAS Nº 279/2022, de 03 de fevereiro 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 EUGENIA PAULA MEIRELES MACHADO, matrícula nº 263938, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 02/02 a 03/03/2022, a partir de 02/02/2022 até 03/03/2022, 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.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 280/2022, de 03 de fevereiro 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;
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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 LORENA DA CRUZ NEVES PIMENTA GUTIERREZ, matrícula nº 252553, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01/02 a 01/03/2022, a partir de 01/02/2022 até 01/03/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 01/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 124/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de concessão de ausência por motivo de falecimento de familiar, do servidor ARION DO
NASCIMENTO LOPES, matrícula nº 96535, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
PIUM - 1ª VARA CÍVEL, no período de 28/01/2022 a 04/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106177;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
246055

DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

28/01/2022 à 04/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 125/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 o protocolo de solicitação nº 2022/106094;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA SOUSA, matrícula nº 176244, ANALISTA JUDICIÁRIO
para, sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo de ASSISTENTE DE GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, da unidade
GABINETE DO DIRETOR-GERAL, no período de 10/01/2022 à 10/01/2024, nas ausências e impedimentos do titular, com o
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 126/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 16/12/2021 a 17/12/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106189;
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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ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
94835

NEUMA NUBIA MENDES ROCHA

ESTATUTÁRIO
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Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

16/12/2021 à 17/12/2021

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 127/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 03/03/2022 a 04/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106190;
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
94835

NEUMA NUBIA MENDES ROCHA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

03/03/2022 à 04/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 128/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 21/02/2022 a 24/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106191;
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
94835

NEUMA NUBIA MENDES ROCHA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

21/02/2022 à 24/02/2022

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

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 129/2022, de 03 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5122 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022

55

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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 15/02/2022 a 18/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106193;
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
94835

NEUMA NUBIA MENDES ROCHA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

15/02/2022 à 18/02/2022
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