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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012230-66.2021.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA)
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
AGRAVANTE: M. D. D. C. S. S. R.
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
AGRAVANTE: R. W. S. S. R.
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
AGRAVADO: R. R. D. S.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ASSISTIDO PARA MANIFESTAR QUANTO À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SE FOI CUMPRIDA. DISTINÇÃO DE ATOS
PURAMENTE PROCESSUAIS DOS ATOS MATERIAIS. ART. 186, § 2º DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O menor impúbere
agravante, representado por sua genitora, aforou o pedido de cumprimento de sentença relativa a obrigação alimentar em
desfavor do genitor, buscando a satisfação dos valores em aberto. 2. A Defensoria Pública, em defesa dos interesses do
agravante, busca, através do presente recurso, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de intimação pess oal
do seu assistido, para que este informe se verba alimentar cobrada foi quitada ou se tem interesse em prosseguir com a ação. 3.
Acerca do tema, o § 2º, do art. 186, do CPC, dispõe que a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação
pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser
realizada ou prestada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, julgando caso análogo, distinguiu a intimação pessoal da parte daquela
realizada na figura do Defensor, entendendo que possui relevância a diferenciação quando analisada à luz da natureza jurídica
do conteúdo do ato objeto da intimação, em virtude da existência de atos meramente processuais e atos materiais, que
demandam atuação da parte representada. É a hipótese dos autos, em que apenas os próprios acordantes podem afirmar
quanto às suas responsabilizações, se solidaria ou individual, no que se refere às obrigações alimentares firmadas no acordo
extrajudicial. (Precedente do STJ REsp 1331719). 5. O dispositivo legal visa facilitar o acesso à justiça aos hipossuficiente s, com
a presunção legal de que a Defensoria Pública não possui o aparato suficiente à localização destes, a fim de dar cumprimento às
diligências judiciais cujas informações ou providências somente por eles possam ser prestadas ou realizadas. 6. Dessa forma,
deveria a Magistrada de primeiro grau ter determinado a intimação pessoal do agravante, assistido da Defensoria Pública,
considerando que se trata de incumbência específica da parte e não do defensor público. Assim não procedendo, há verdadeira
afronta ao referido dispositivo legal do § 2º, do art. 186, do CPC. 7. Recurso conhecido e provido para que seja determinada a
intimação pessoal do agravante a fim de que se manifeste acerca do pagamento do débito reclamado nos autos originário.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso para que seja determinada a intimação pessoal do agravante R. W. S. S. R.,
brasileiro, menor, neste ato devidamente representado por sua genitora, a senhora Maria das Dores Cristina Sousa Silva, a fim
de que se manifeste acerca do pagamento do débito reclamado nos autos originários, nos termos do voto da Relatora. Votaram
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da
Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 09 de fevereiro de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040071-46.2021.8.27.2729/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA)
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: A. C. F. E I. S A (AUTOR)
ADVOGADO: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB SP270628)
APELADO: J. N. P. D. S. (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO
CONTRATO. RECEBIDA POR TERCEIRO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 3º, caput, do DL 911/69, “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma
estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente (...)”. 2. De acordo com o apelante defendeu a desconstituição da sentença porque o devedor/apelado
foi regularmente constituído em mora, conforme documentação que acompanhou a inicial. 3. No caso concreto, o autor anexou
ao evento 1, CONTR6, além da cópia do contrato, a cópia da Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do contrato (p. 6),
bem como o Aviso de Recebimento com nome legível do recebedor “Cassilda Pereira da Silva” datado de 07/10/2021 (p. 7). 4.
Com efeito, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 27/10/2021 e a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor em
07/10/2021, ou seja, em data anterior à do ajuizamento da ação, restando atendidos os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
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ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e
o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 09 de
fevereiro de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001126-90.2021.8.27.2728/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: ROSANGELA BEZERRA TAVARES (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO ALVES FIALHO (OAB TO010607)
APELADO: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATOS
TEMPORÁRIOS NULOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO CABIMENTO. DANOS
MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É nulo o contrato de trabalho que não se ajusta ao vínculo temporário em
razão das atividades desempenhadas terem constituído serviços ordinários da Administração Pública, não se enquadr ando à
situação emergencial, excepcional e transitória dos contratos temporários (art. 37 IX CF/88 e art. 9º e 16º da Lei nº 11.350/2006).
2. No caso em tela, restou incontroverso que a autora foi contratada temporariamente à míngua de aprovação em concurs o
público, para exercer a função de professor auxiliar, no período de fevereiro de 2017 a dezembro de 2020, o que pode ser
considerado prazo excessivo, pois se prolongou no tempo, não tendo a administração feito prova da necessidade da urgência e
excepcionalidade da contratação temporária. 3. Verifica-se, que a hipótese não reclama a incidência do disposto no art. 37, IX,
da Constituição Federal, isso porque não se trata de necessidade temporária de excepcional interesse público, mas da utilização,
de forma reiterada, de mão-de-obra subordinada inserida em atividade permanente, habitual e corriqueira da administração
pública municipal. 4. Contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado e ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036, de 1990. (Questão decidida em
julgamento com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - RE 596.478), portanto as férias, o terço constitucional de
férias são indevidos. 5. A nulidade do contrato de trabalho celebrado entre o apelante e o Município apelado não tem o condão
de configurar dano moral. 6. Recurso conhecido e improvido. Com o improvimento do recurso, majora-se o percentual da verba
honorária recursal (art. 85, § 11 do CPC), o qual será arbitrado quando da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do
Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, mantendo inalterada a sentença de origem. Com o improvimento do
recurso, majoram-se os honorários recursais em percentual a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos
do art. 85, § 4º, II do CPC, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes
Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha.
Palmas, 09 de fevereiro de 2022.

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

Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0003027-11.2020.8.27.2702/TO
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARE
RÉU: ELAINE SOARES PEREIRA
Intimação da requerida. “SENTENÇA O processo tinha tramitação regular, entretanto, a parte requerente desistiu do
prosseguimento do feito (evento 30). É o relato, em síntese. Fundamento e Decido. Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o
processo é extinto, sem resolução de mérito, quando o autor desistir da ação. Assim, não há óbice ao deferimento do que se
pede. Desta forma, ante ao desinteresse da parte requerente, outro caminho não há que não extinguir o presente processo, sem
resolução de mérito, e assim o faço, para determinar que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I.
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema e-Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz
de Direito”.
Execução de Título Extrajudicial Nº 5001239-18.2013.8.27.2702/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: EDSON VIEIRA SOBRINHO
Intimação do executado. “SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando a parte exequente peticionou dando plena
quitação ao débito (evento 88). É o sucinto relatório. Decido. Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor
quitação pelo pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 92 4,
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II, do CPC, e assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania
Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo e-Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Cumprimento de sentença Nº 0000295-23.2021.8.27.2702/TO
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
RÉU: MARLENE OLIVEIRA DIAS
INTIMAÇÃO da executada. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Execução de Alimentos Nº 0001315-25.2016.8.27.2702/TO
AUTOR: SUMAYA DOS SANTOS SERRA NEGRA
AUTOR: NELIA PEREIRA DOS SANTOS
RÉU: ANTONIO SERRA NEGRA
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA Bem de ver que, tendo ocorrido a quitação pelo pagamento do débito executado, resta
a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e assim o faço, determinando o
arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe.Custas finais pela parte Executada, se existentes. P.R.I. Datado,
certificado e assinado pelo sistema eproc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO”.
Processo n. 0000970-25.2017.8.27.2702
Exequente: AGRO TOCANTINS LTDA ME
Executada: MICHELE PAIVA DE FREITAS
INTIMAÇÃO da executada acerca da penhora via SISBAJUD, efetivada em ativos financeiros da mesma junto a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, R$ 200,74; e junto ao PAGSEGURO INTERNET S/A, R$ 282,26; para, caso queira, no prazo de 05
(cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade
excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob pena de liberação dos
valores a parte exequente.

ARAGUAINA

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0010006-84.2014.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: JOSE PEREIRA NETO
EDITAL Nº 4775323
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o
feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0010006-84.2014.8.27.2706 e chave do processo nº 423265069814,
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida JOSE PEREIRA NETO
atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento
do valor total da dívida, no montante de R$ 114.300,21 (cento e quatorze mil, trezentos reais e vinte e um centavo) acrescido de
correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens
passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas
estas representadas Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02329-X. INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para,
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do
exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de
advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção
monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 142. E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas (2) veze s
em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas
em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois. Eu, Waldimeire
Marinho Apinagé, Técnico Judiciário, que conferi e digitei.
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2ª vara criminal execuções penais
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00043053520208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e CARLOS SANTOS RODRIGUES DE LIMA, filho de
RITA RODRIGUES FERREIRA e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, portador do CPF: 96267305104, sendo o
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigr afe
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do crime de Estupro de vulnerável, Crimes contra a Dignidade
Sexual, DIREITO PENAL ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente
edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por
meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de
2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00012443520218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e WESLEY PRIMO DE ARAÚJO SILVA , brasileiro,
solteiro, forrador de gesso, nascido em 22.02.1985, natural de Araguaína/TO, filho de Raimundo Araújo da Silva e de Creusa
Primo de Araújo Silva, portador do RG 754671 SSP/TO, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por
escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não
constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso nas sanções do artigos 14, caput, da Lei 10826/2003 ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora
não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente
edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e l egais
efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00129920620178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e ENEANDRO PEREIRA OLERICO, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Vilhena/RO, nascido em 26/02/1986, filho de Izabel Pereira , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, III, do Código
Penal,ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para qu e a
noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no
átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da
Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00129920620178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOSÉ DIOCLECIANO SILVA, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Pedra Branca/CE, nascido em 18/10/1978, filho de José Francisco dos Santos e Francisca Deocleciano
Silva, nascido em 21/03/1997 , afim de cita-lo, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
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arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos
pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si
move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal,ate o final julgamento, sob
pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário.
Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

Central de execuções fiscais
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4774695
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 001356658.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de VANIA BARBOSA DA SILVA LIMA e SILNEYR
DEOFANES DE CASTRO, CPF nº 000.564.781-94 e 285.618.481-20 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 47, a
qual de certo, o executado logrou êxito em demonstrar que a quantia de R$ 53.193,09 (evento 45-EXTRATO_BANC5), referente
a seu FGTS foi depositada em sua conta poupança, em abril de 2021, muito embora, devido as altas quantias retiradas e
depositadas em tal conta até o mês do bloqueio prejudica a alegação de que o valor bloqueado, ainda, refere-se a tal verba
salarial. Ademais, comprovou que o bloqueio recaiu sobre conta poupança, entretanto, a impenhorabilidade de contas poupanças
limita-se a quantia de quarenta salários mínimos, que na atualidade soma a quantia de R$ 48.480,00. Ressalte-se que a época
do bloqueio o saldo de sua conta poupança era de R$ 87.891,42, assim, respeitado o limite de impenhorabilidade de 40 salários
mínimos previstos em lei, resta o valor de R$ 39.411,42 passíveis de bloqueio. Assim, considerando que a parte executada
não logrou êxito em demonstrar que a totalidade dos valores constritos contrariam o preceito legal de impenhorabilidade, as
alegações suscitadas não merecem total apreço. Ex positis, defiro em partes o pedido do executado, reconheço a
impenhorabilidade de R$ 8.057,61(oito mil cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), e mantenho a penhora de R$
39.411,42 (trinta e nove mil quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) valores bloqueados nos autos. Intimese os executados, para que tomem ciência da presente decisão, assim como, caso queiram, apresentem os competentes
embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei n° 6.830/80. Intime-se a exequente para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, tome ciência da presente decisão, bem como requeira as diligências necessárias para satisfação do
débito remanescente. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4790905
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 500023167.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de WILSENIR MARTINS DIAS, REINOR VIEIRA DO PRADO, MAURO SOUTO DOS SANTOS, JOSE PETRONIO DE
JESUS, CESAR JOSE PIRES DE MIRANDA, CPF nº 414.005.341-00, 371.378.401-91, 291.739.301-72, 319.876.131-04,
319.095.231-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
bem como, para que também apresentem contrarrazões do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 105 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Praça dos
Girassóis, Palácio Araguaia, Centro, Palmas/TO, por intermédio de seu Procurador, que esta subscreve, vem, com o devido
respeito à presença de Vossa Excelência, inconformado com o teor da respeitável sentença prolatada por este Juízo, interpor o
presente RECURSO DE APELAÇÃO para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o fazendo com suporte nos
artigos 1.009 e seguintes do CPC e demais disposições aplicáveis. Assim sendo, resta estreme de dúvidas a imprescindível
necessidade de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para que haja a extinção do feito por abandono
de causa, o que não ocorreu no presente caso. III) PEDIDOS Ante o exposto, requer-se: a) a intimação da parte adversa
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação; b) o conhecimento e provimento da Apelação para
reformar a sentença vergastada, ante a inexistência de abandono de causa..". 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 março de 2022.
Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4791591
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 001181456.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARILENE SOCORRO DA SILVA e MARILENE

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5139 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2022

7

SOCORRO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 10.490.665/0001-84 e 028.650.861-35, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada
que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que tomem ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento
n.º 62 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Importante dizer que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conjunto com
a empresa Serasa Experian, criou o sistema SerasaJud, o qual facilita a tramitação de ofícios entre os tribunais e o sistema
Serasa Experian, portanto, é mais conveniente no momento, a inscrição do(s) nome(s) do(a)(s) executado(a)(s) junto ao
SERASA. Por fim, impende ressaltar que, em entendimento mais recente, no julgamento do Tema Repetitivo 1026, o
Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, via decisão judicial, de
devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelo exequente para,
sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao
cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014
do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da executada, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da
execução". 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 março de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS Nº 4773289
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 500020166.2007.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de LUIZ TEIXEIRA MORAIS JUNIOR e TEIXEIRA &
BARROS LTDA, CPF/CNPJ nº 006.512.473-14, 05.453.219/0001-60 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da DECISÃO/ DESPACHO proferida no evento
111. “Fica o(s) executado(s) INTIMADO, para, querendo, opor os embargos à execução fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, nos
termos do art. 16, § 3º da LEF, uma vez que, manteve-se inerte à intimação para comprovar se a quantida tornada indisponível
em sua conta bancária era impenhorável. Tudo em conformidade com a(o) r. despacho/decisão proferido(a) no evento n.º 70,
que determinou a penhora on-line, no qual, foi BLOQUEADO/TRANSFERIDO a quantia de R$ 1.016.89 (cento e um mil
seiscentos e oitenta e nove reais) através do sistema Sisbajud. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2022. Eu, MARCO
AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) dias Nº 4789060
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): ROSEMEYRE ALVES POSSEBON - inscrita sob o CPF n°: 305.272.952-72, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001027516.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 2.721,16 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n°
20190034880, datada de 11/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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, observandose 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 março de 2022. Eu, MARCO
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): CIRIACO ARAUJO ASSUNCAO - CPF n°: 07172931149, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027952-93.2019.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.617,20
(três mil, seiscentos e dezessete reais e vinte centavos), representada pela CDA n° 20190027526, datada de 04/10/2019,
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
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curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia.
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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; Cumpra-se. Araguaína, 25 de novembro de 2019. 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 março de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza
de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): MANOEL BERNARDO DE AGUIAR - CPF n°: 18387926272, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026361-96.2019.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.767,26
(dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 20190002723, datada de
23/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "..3. Caso não seja possível o
cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 18, proceda com a CITAÇÃO POR
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; Dê ciência ao
exequente do presente despacho. 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 março de
2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.

Às partes e aos advogados
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028951-46.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NATALINO BORGES DA COSTA FILHO
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 nos eventos 41 e 42.
Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam.

Juizado especial cível
Intimações às partes
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
Classe da ação: Execução de Título Extrajudicial
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE ARAGUAINA/TO
Nº dos Autos: 0013815-43.2018.8.27.2706
Autor: A. P. COUTO
Réu: PAULO CESAR GONCALVES BRITO
Edital de intimação do requerido PAULO CESAR GONCALVES BRITO, brasileira,autônomo, portador do CPF 018.814.741-19.
FINALIDADE: INTIMAR o executado da designação da audiência de CONCILIAÇÃO que será realizada por vídeoconferência, na
data de 08/04/2022 às 13:30:00 horas.
INFORMAÇÕES DE ACESSO:
Olá, Você foi convidado a participar desta videoconferência!
Título: videoconferência audiência de conciliação 0013815-43.2018.8.27.2706 A. P. COUTO X PAULO CESAR GONCALVES
BRITO
Tempo: 08/04/2022 13:30 ~ 08/04/2022 18:00 (UTC-03:00)
ID: 39882
Senha: 068211
Entrar na videoconferência:
Por favor visite https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=n0FFRFm04HQX0HvYEAhfEA==
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ARAGUATINS

Vara de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003015-79.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: JUCELINA MORAIS DA SILVA
Interditado: JACINTO VAZ DE AZEVEDO
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a)
requerido(a) JACINTO VAZ DE AZEVEDO incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) cura telado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente JUCELINA MORAIS DA SILVA como curador(a)
do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art.
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 08 de dezembro de
2021. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.

COLINAS

Diretoria do foro
Editais
Edital Nº 96 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, na Forma da Lei
etc...
FAZ SABER a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que será realizada CORREIÇÃO-GERAL
ORDINÁRIA no âmbito da Comarca de 3ª entrância de Colinas do Tocantins/TO, no período de 07 a 18 de março de 2022, com
solenidade de abertura no dia 07 de março de 2022 às 14:00 horas.
Assim, CONVOCA para permanecerem à disposição durante os trabalhos correicionais, todos servidores, serventuários e
delegatários dos Cartórios Extrajudicias desta Comarca.
Na oportunidade, CONVIDA para participar dos trabalhos correicionais, os representantes do Ministério Público Estadual, da
Defensoria Pública Estadual, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, bem como autoridades e
jurisdicionados em geral, os quais durante os trabalhos correicionais, poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões,
para aprimoramento a prestação jurisdicional, por meio do e-mail: df-colinas@tjto.jus.br. Para conhecimento de todos será
Publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de
Colinas do Tocantins. Eu Raimunda Melo Araújo, secretária da correição lavrei o edital.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 25/02/2022, às 19:17, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Portarias
Portaria Nº 412/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, de 25 de fevereiro de 2022
O Dr. MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº. 4, de 25 de fevereiro de 2022, do Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, publicada no DJ n. 5138, estabelecendo que a
partir do dia 2 de março de 2022 deverão ser retomadas as atividades presenciais de magistrados, servidores, terceirizados,
colaboradores e estagiários, no percentual de 100% (cem por cento) dos usuários internos, no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins;
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CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e
usuários em geral;
CONSIDERANDO as recomendações técnicas dos profissionais de saúde que compõem o Espaço Saúde do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO que as pessoas contaminadas com COVID-19, tem tido sintomas leves em sua grande maioria;
CONSIDERANDO a cobertura vacinal da força de trabalho da Comarca de Colinas do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de revisão, atualização e manutenção das medidas de prevenção e controle da transmissão do
Coronavírus no âmbito da comarca de Colinas do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de contínuas e eficazes medidas para aprimorar a prestação jurisdicional e impor
celeridade ao andamento processual, de forma a concretizar o comando constitucional de razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, da Constituição da República);
CONSIDERANDO o horizonte convencional e constitucional promotor da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional,
que requerem aperfeiçoamento e modernização constantes do sistema de justiça, bem como a exiguidade de recursos
financeiros; SEI/TJ-TO - 4188360 - Portaria Conjunta https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w... 1
of 5 25/02/2022 17:27
CONSIDERANDO a necessária adequação das ferramentas disponíveis para realização de audiências em videoconferência ao
parque tecnológico deste Poder Judiciário e à infraestrutura de rede do Tribunal de Justiça implantada em todas as Comarcas;
CONSIDERANDO a experiência já vivenciada com a adoção da prática de atos por videoconferência desde o início da
pandemia, cuja medida dotou o processo judicial de maior celeridade, além das facilidades proporcionadas pelos recursos
eletrônicos, aliada ao fator economicidade, tanto para a Administração como para o jurisdicionado;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 337, de 29 de setembro de 2020, que dispõe sobre a utilização de sistemas de
videoconferência no Poder Judiciário e a adoção de software de videoconferência pelo TJTO, o qual garante a segurança, a
privacidade, a confidencialidade e o armazenamento seguro das informações compartilhadas durante a teleaudiência, além da
ausência de custos para as partes;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 764, de 24 de fevereiro de 2022, do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO o posicionamento do Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça, noticiado pelo site https://www.migalhas.com.br/quentes/360444/fux-anuncia-que-sessoes-voltam-a-serpresenciais-apartir-de-marco, que "não ficaremos mais refém dessas máquinas" e "que as sessões de julgamento no plenário do STF voltam a
ser presenciais a partir de março", bem como no site do STF https://portal.stf.jus.br/noticias
/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=482357&ori=1, onde o Ministro anunciou "o retorno das atividades presenciais no Tribunal, a
partir de 7 de março";
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer que a partir do dia 2 de março de 2022 deverão ser retomadas as atividades presenciais de magistrados,
servidores, terceirizados, colaboradores e estagiários, no percentual de 100% (cem por cento) dos usuários internos, no âmbito
da Comarca de Colinas do Tocantins;
§ 1º Todas as unidades desta Comarca deverão apresentar, obrigatoriamente neste SEI à esta Diretoria, para que seja
encaminhada à Presidência, a planilha constante no Anexo Único a esta Portaria, devidamente preenchida, para fins de
estatística, monitoramento e controle de contágio pela COVID-19 e vacinação até o prazo máximo de 09 de março de 2022.
§ 2º No caso de não atendimento da solicitação, os nomes dos gestores serão encaminhados à autoridade competente para
abertura do procedimento disciplinar cabível.
Art. 2º Para a promoção de um ambiente seguro nas dependências das unidades judiciárias desta Comarca, todos os
frequentadores, tanto do público interno quanto do público externo, deverão observar as seguintes exigências:
I - utilizar máscaras de proteção facial, bem ajustadas, cobrindo a boca e o nariz, além do uso de álcool em gel;
II - manter distanciamento de 1 (um) metro em relação às pessoas nos acessos ou dentro das dependências das unidades
judiciárias.
§ 1º A recusa a se submeter a qualquer das exigências acima ou a apresentação de sintomas sugestivos de infecção pela
COVID-19 impedirão a entrada ou a permanência da pessoa nas dependências das unidades judiciárias.
§ 2º O magistrado, servidor, terceirizado, colaborador ou estagiário que, no acesso às unidades, apresentar sintomas sugestiv os
de infecção pela COVID-19, deverá procurar atendimento em unidade de saúde.
Art. 3º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2021 Presidência/CGJ.
Art. 4º Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro de Colinas do Tocantins.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça.
Publique-se, inclusive via DJe.
Publique-se. Cumpra-se.
ANEXO ÚNICO
(Portaria nº 412 DF COLINAS, de 25 de fevereiro de 2022)
UNIDADE:
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1ª
2º
3ª DOSE NÃO VACINADO
DOSE DOSE
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 25/02/2022, às 19:06, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
ORD NOME MATRICULA LOTAÇÃO

DIANÓPOLIS

1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0001076-71.2019.8.27.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado BRUNO ROBERTO SALOMÃO CASSOL, brasileiro, união estável,
tratorista, nascido aos dias 08/05/1990, em Barbosa/PR, filho de Maria Aparecida Salomão e de Gilson Andrei Cassol, inscrito
sob o CPF 074.115.609-10 como incurso nas sanções do Artigo 129, § 9, do Código Penal, c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/06 .
E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica c itado
e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias , por meio de advogado regularmente
constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo:1. O(s) réu(s) poderá(ão))
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2.
Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da
Defensoria Pública para a prática do ato.FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe
de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia.Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via
fica afixada na local de costume.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 25 de fevereiro de 2022. Eu, Thaisa Alves de Sousa,
Servidor da Secretaria, digitei e conferi.

Diretoria do foro
Portaria Nº 205/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 03 de fevereiro de 2022
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO,
usando das atribuições que lhe compete, etc...
CONSIDERANDO a desinstalação da Comarca de Almas e sua anexação à Comarca de Dianópolis, de acordo com o processo
SEI nº 21.0.000006855-9;
CONSIDERANDO os procedimentos administrativos instaurados, inicialmente, por “denúncia” do Senhor Fábio Barreira Costa
em face do Senhor E. F. C., Titular do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas do Município de Porto Alegre –
TO, para apuração de suposta infração disciplinar do delegatário;
CONSIDERANDO que, consoante a organização judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os serviços
judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor do Foro, à
luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96;
CONSIDERANDO a Decisão nº 4538/2021 - PRESIDÊNCIA - DF DIANÓPOLIS (3985788) que determinou a abertura de
Sindicância Administrativa, a fim de adotar medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados nos eventos iniciais dos autos.
CONSIDERANDO o Requerimento dos servidores ora designados pela Portaria nº 2889/2021 (4045370), manifestaram pela
desistência de compor a comissão, justificando acúmulo de serviços, férias e substituições de servidores, quantidade de
assentamentos rurais e distritos judiciários que integram a comarca, além da complexidade da matéria e sugeriram a designação
da Comissão Especial da Corregedoria para atuar no presente caso;
CONSIDERANDO o deferimento da Douta Corregedora Geral de Justiça (4145658) deste Estado a atuação da Comissão
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Corregedoria, Portaria nº 757/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de
28 de março de 2021, publicada no diário da Justiça nº 4933 de 5/4/2021, ante as justificativas apresentadas pelo Juiz
Corregedor Permanente da Comarca.
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RESOLVE:
Art. 1º Determinar a abertura de Sindicância Decisória, a fim de adotar as medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados nos
eventos inicias.
A Comissão Sindicante será composta pelos servidores:
Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão;
Thiago Gomes Vieira– Contador/Distribuidor - Matrícula nº 352628 - Membro;
Luciane Rodrigues do Prado Faria - Técnico Judiciário - Matrícula nº 167441 - Membro;
Aurécio Barbosa Feitosa - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 252945 - Suplente.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
Art. 2º O prazo para regular instrução será de trinta dias, admitida prorrogação por igual período, sob motivação, para garantir o
esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa.
Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito - Diretor do Foro
Portaria Nº 204/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 03 de fevereiro de 2022
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO,
usando das atribuições que lhe compete, etc...
CONSIDERANDO a desinstalação da Comarca de Almas e sua anexação à Comarca de Dianópolis, de acordo com o processo
SEI nº 21.0.000006855-9;
CONSIDERANDO os procedimentos administrativos instaurados, inicialmente, por não recolhimento de Taxa de Fiscalização
Judiciária - TFJ e Funcivil, em face do Senhor E. F. C., titular do Cartório do Registro de Imóveis, Pessoa Jurídica, Títulos,
Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Município de Porto Alegre do Tocantins -TO, para apuração de suposta
infração disciplinar do delegatário;
CONSIDERANDO que, consoante a organização judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os serviços
judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor do Foro, à
luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96;
CONSIDERANDO a Decisão Nº 4402 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS (3970449) que determinou o relacionamento do
SEI nº 21.0.000021150-5 a este;
CONSIDERANDO a Decisão nº 4050/2021 - PRESIDÊNCIA - DF DIANÓPOLIS (3933655) que determinou a abertura de
Sindicância Administrativa, a fim de adotar medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados nas Representações
(21.0.000021150-5 e 21.0.000004209-6).
CONSIDERANDO o Requerimento dos servidores ora designados pela Portaria nº 2621/2021 (3993611), manifestaram pela
desistência de compor a comissão, justificando acúmulo de serviços, férias e substituições de servidores, quantidade de
assentamentos rurais e distritos judiciários que integram a comarca, além da complexidade da matéria e sugeriram a designação
da Comissão Especial da Corregedoria para atuar no presente caso;
CONSIDERANDO o deferimento da Douta Corregedora Geral de Justiça deste Estado (4145604) a atuação da Comissão
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Corregedoria, Portaria nº 757/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de
28 de março de 2021, publicada no diário da Justiça nº 4933 de 5/4/2021, ante as justificativas apresentadas pelo Juiz
Corregedor Permanente da Comarca.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a abertura de Sindicância Decisória, a fim de adotar as medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados nos
eventos inicias.
A Comissão Sindicante será composta pelos servidores:
Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão;
Thiago Gomes Vieira– Contador/Distribuidor - Matrícula nº 352628 - Membro;
Luciane Rodrigues do Prado Faria - Técnico Judiciário - Matrícula nº 167441 - Membro;
Aurécio Barbosa Feitosa - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 252945 - Suplente.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
Art. 2º O prazo para regular instrução será de trinta dias, admitida prorrogação por igual período, sob motivação, para garantir o
esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa.
Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito - Diretor do Foro
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Vara cível
Editais de citação
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
nº 0001708-29.2021.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s) TERCINA CAMPOS DA SILVA
SANTOS e Requerido(s) MARIA AMELIA DA SILVA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos,
por meio de edital com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestarem o pedido inicial ou manifestarem-se nos autos
(NCPC, art. 257, III c/c art. 259, I), observadas as disposições do item supra; nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 02
dias do mês de março do ano de 2022. Eu, Teolliana Cardoso Gomes, Servidora de Secretaria, digitei e conferi.

Editais de citações com prazo de 20 dias
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
nº 0002598-47.2020.8.27.2701 de Usucapião, tendo como Requerente(s) RONE MARCIO MARTINS DE MOURA e
Requerido(s) JUAREZ ARTUR ARANTES. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos, para querendo
no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Dianópolis-TO, aos 02 dias do mês de março do ano de 2022. Eu, Teolliana Cardoso Gomes, Técnico(a) Judiciário(a),
digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito.

GOIATINS

1ª escrivania cível
Editais
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de ICMS/Importação, ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias, Impostos, DIREITO TRIBUTÁRIO, registrada sob o n. 0000949-24.2019.8.27.2720, na qual figura como
requerente ESTADO DO TOCANTINS e Requerido J I G DE OLIVEIRA F CIA IJTDA - CERCOLIT CIMENTOS, CNPJ
n 03.24l.053/0001-9, vem por meio deste, CITAR o demandado para no prazo deste, pagar a dívida com os juros e multa de
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, bem como possa oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando -se
precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel será nomeado curador especial
para apresentação de defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Sóstenis Teixeira de Oliveira, Estagiário, Mat. n 363562.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Contratos Bancários, Obrigações, DIREITO CIVIL
registrada sob o n. 0000821-04.2019.8.27.2720, na qual figura como requerente BANCO DO BRASIL SA e Requerido IRINA
KUSNETSOV, brasileira, solteira, agricultora, portadora da Carteira de Identidade n°. 221155020029, órgão emissor GEJ/MA,
inscrita no CPF/MF sob o n°. 028.309.161-40, vem por meio deste, CITAR o demandado para no prazo deste, pagar a dívida ou
nomear bens à penhora, bem como possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335),
podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes
da petição inicial, sendo considerado revel será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022) . .
Eu, Sóstenis Teixeira de Oliveira, Estagiário, Mat. n 363562.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de ICMS/Importação, ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias, Impostos, DIREITO TRIBUTÁRIO, registrada sob o n. 0001935-12.2018.8.27.2720, na qual figura como
requerente ESTADO DO TOCANTINS e Requerido J N CARVOARIA LTDA - ME CNPJ nº 26.091.726/0001-70, vem por meio
deste, CITAR o demandado para no prazo deste, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão
de Dívida Ativa, ou garantir a execução, bem como possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis
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(art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes
da petição inicial, sendo considerado revel será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 10 (dez) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu,
Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Contratos Bancários, Espécies de Contratos ,
Obrigações, registrada sob o n. 00024761120198272720, na qual figura como requerente Banco do Brasil e Requerida
IVANILDE COELHO DE SOUSA, brasileira, solteira, agricultora, filha de ALCINA COELHO DE SOUSA, nascida em 22/09/1969,
portadora da Carteira de Identidade nº 0148612920138, expedida pelo DGPC/MA, inscrita no CPF sob o nº 045.316.881-71, vem
por meio deste, CITAR o demandado para no prazo deste, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, bem como possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedi do
do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, sendo considerado revel será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 14 (quatorze) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e
dois (2022). Eu, Maraína Moreira da Costa, Chefe de Secretaria, Mat. n 358131.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Usucapião registrada sob o n. 000352150.2019.8.27.2720, na qual figura como requerente JOSUE FIGUEREDO DA SILVA e Requeridos ARMELINDO MUNARETTO
e INES MUNARETTO, e por meio deste, CITAR o(s) demandado(s) e os confinantes e os os demais interessados, bem c omo
seus respectivos cônjuges, possam oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo
arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as
provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo
ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do
benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos
mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343). Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e
dois (2022). Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142.

GUARAÍ

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 411/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 25 de fevereiro de 2022
O Excelentíssimo Dr. Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, no uso das atribuições
legais e na forma da Lei, etc.,
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 4/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de fevereiro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer que a partir do dia 2 de março de 2022 deverão ser retomadas as atividades presenciais de magistrados,
servidores, terceirizados, colaboradores e estagiários, no percentual de 100% (cem por cento) dos usuários internos, no âmbito
desta Comarca de Guaraí-TO.
§ 1º Todas as unidades judiciais e administrativas deverão apresentar, obrigatoriamente, à Diretoria do Foro, esquema de
vacinação completo, para expedição de planilha que deverá ser encaminhada à Presidência, devidamente preenchida, para fins
de estatística, monitoramento e controle de contágio pela COVID-19 e vacinação.
§ 2º Como forma de preservação dos dados, a providência deverá ser realizada por meio da abertura de um processo SEI
restrito, tendo como data limite o dia 10 de março de 2022 para expedição da planilha e envio à Presidência.
§ 3º No caso de não atendimento da solicitação, os nomes dos servidores serão encaminhados à autoridade competente para
abertura do procedimento disciplinar cabível.
§ 4º Fica restabelecido o registro eletrônico de frequência a partir da data estabelecida no caput deste artigo.
Art. 2º Para a promoção de um ambiente seguro nas dependências das unidades judiciárias e administrativas desta Comarca de
Guaraí-TO, todos os frequentadores, tanto do público interno quanto o público externo, deverão observar as seguintes
exigências:
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I - utilizar máscaras de proteção facial, bem ajustadas, cobrindo a boca e o nariz, além do uso de álcool em gel;
II - manter distanciamento de 1 (um) metro em relação às pessoas nos acessos ou dentro das dependências das unidades
judiciárias e administrativas desta Comarca de Guaraí-TO.
§ 1º A recusa a se submeter a qualquer das exigências acima ou a apresentação de sintomas sugestivos de infecção pela
COVID-19 impedirão a entrada ou a permanência da pessoa nas dependências das unidades judiciárias e administrativas desta
Comarca.
§ 2º O magistrado, servidor, terceirizado, colaborador ou estagiário que, no acesso às unidades judiciárias e administrativas ,
apresentar sintomas sugestivos de infecção pela COVID-19, deverá agendar atendimento no Espaço Saúde do Tribunal de
Justiça ou procurar atendimento em unidade de saúde.
Art. 3º A realização de eventos com potencial de aglomeração, nas unidades judiciárias e administrativas desta Comarca de
Guaraí-TO, será precedida de análise de risco pela Diretoria do Foro e pelo Espaço Saúde do Tribunal de Justiça.
Art. 4º As audiências deverão ser realizadas por vídeoconferência, podendo, de acordo com as peculiaridades e a complexidade,
serem realizadas presencialmente, a critério do magistrado responsável pelo processo, resguardadas as medidas sanitárias
pertinentes e vedada a concentração de audiências no mesmo local, nos termos do art. 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria-Conjunta nº
11/2021 Presidência/CGJUS, sem prejuízo das audiências já designadas.
Art. 5º As sessões dos Júris devem ser realizadas respeitadas as determinações da Portaria Conjunta nº 35/2020, de 22 de
setembro de 2020 (Plano de Biossegurança).
Art. 6º Deverão retornar a partir do dia 2 de março de 2022 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do
processo, pena ou transação penal.
Art. 7º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria-Conjunta nº 11/2021-Presidência/CGJUS.
Art. 8 O atendimento presencial ao público externo fica retomado, com preferência para o atendimento via Balcão Virtual ou
Gabinete Virtual.
Art. 9 Recomendar a manutenção dos atos processuais já designados e/ou determinados, viabilizando sua realização de forma
virtual ou, ainda, na modalidade presencial, com atendimento aos protocolos normativos existentes.
Art. 10 Os casos omissos serão dirimidos por esta Diretoria do Foro.
Comuniquem-se à Presidência do Tribunal de Justiça e à CGJUS, dando ciência ao público interno, bem como à OAB,
Defensoria Pública e Ministério Público.
Publique-se. Cumpra-se.
Portaria Nº 371/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 21 de fevereiro de 2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc,
CONSIDERANDO o precedente da Portaria nº 539/2020 – PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 23 de março de 2020;
CONSIDERANDO as ferramentas existentes no sistema e-Proc - versão nacional e SEEU;
CONSIDERANDO a necessidade da regulamentar os serviços administrativos e a prestação da tutela jurisdicional na
Comarca de Guaraí;
RESOLVE:
Art 1º. Determinar aos cartórios judiciais e outras unidades da Comarca de Guaraí que confeccionem, expeçam e remetam às
unidades prisionais, às unidades de internação, aos centros de referência de assistência social, aos abrigos, aos conselhos
tutelares e outras entidades congêneres, os mandados judiciais, as notificações e as requisições, os ofícios, as intimações e
outros atos destinados a presos do regime fechado, diretamente via sistema e-Proc e/ou SEEU, devendo constar todas as
informações necessárias e essenciais ao respectivo ato, especialmente o número e a chave (se for o caso) do processo, o nome
das partes, assim como os arquivos digitais pertinentes à diligência, tudo no mesmo evento.
§ 1º. Para realização da remessa dos atos diretamente no e-Proc, SEEU e/ou email a essas entidades citadas no caput, devem
os servidores e/ou colaboradores promover a inserção no sistema do respectivo responsável (Diretor, Coordenador, Chefe, etc.)
como ‘Autoridade Coatora’, observando-se os manuais disponibilizados pelo TJTO (passo a passo).
§ 2º. Caso o responsável ainda não tenha realizado o pré-cadastro no e-Proc e/ou SEEU, solicitar a essa autoridade a promoção
do cadastro, via e-mail: df-guarai@tjto.jus.br.
Art. 2º. Dê-se ciência a todos os Magistrados e Servidores da Comarca de Guaraí.
Art. 3º. Encaminhe-se esta Portaria, via SEI, para submissão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e
da Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins.
Publique-se. Cumpra-se.
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GURUPI

1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO 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 a Ação Penal nº 0006969-54.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) OSMAR RODRIGUES ANDRADE, brasileiro, nascido em 18 de março de 1972, natural Porto Nacional -TO, filho
de Maria da Conceição Rodrigues e Milsadias Ferreira de Andrade, inscrito no CPF n° 012.430.171-12 e no RG n° 829.339 2ª
Via SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 155, caput c/c artigo 14,
ins. II do Código Penal Brasileiro. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para
responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor
constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para
sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25/02/2022. Eu, Adriele Ferreira
Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente.

Central de execução fiscal
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VANEIDE BARBOSA DA SILVA - CPF/CNPJ: 008.646.561-90, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0021374-08.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 14339, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 134,81 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos,
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PEDRO CELESTINO DA SILVA - CPF/CNPJ: 081.401.461-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018588-88.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 4471, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 79,36 (SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PEDRO DUARTE SOBRINHO - CPF/CNPJ: 136.761.991-20, 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 0018608-79.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 34215, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 183,43 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES
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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PEDRO GUEDES DE AS - CPF/CNPJ: 136.761.991-20, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018649-46.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 2942, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 232,43 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES
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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicad o na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PERFIL ESQ METALICAS - CPF/CNPJ: 38.138.459/0001-29, 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 0018930-02.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 17649, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 237,94 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PERSILIA RIBEIRO DA SILVA - CPF/CNPJ: 499.293.721-72, 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 0018931-84.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 76557, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 199,68 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, p ara
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NOEME BORGES DA SILVA CARVALHO - CPF/CNPJ: 499.297.551-87,
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 0019842-96.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 16352, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 144,28 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E
OITO CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DELFINO MARQUES DA SILVA - CPF/CNPJ: 499.297.551-87, 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 5003824-17.2012.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 391068, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 432,05 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINCO
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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
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forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: Bonifacio R. de Araujo - CPF/CNPJ: 123.450.911- 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 - nº 5007210-21.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000122307, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.285,92 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DOMINGOS GUILHERME DA SILVA - CPF/CNPJ: 461.480.351-20, 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 5009279-26.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 123131, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 110,05 (Cento e Dez Reais e Cinco 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora,
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO
02 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 395/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de fevereiro de 2022
ALTERAÇÃO PARCIAL DA PORTARIA DO PLANTÃO REGIONAL
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.;
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº
375/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de fevereiro de 2022??, publicada no Diário da Justiça n° 5135, em 22 de
fevereiro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar o artigo 6º da Portaria Nº 375/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de fevereiro de 2022, para fins de
registrar que o Dr. JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, matrícula n° 291148, MM. Juiz de Direito e a servidora DIANE
GORETTI PERINAZZO?, matrícula n° 352497, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Vara de Violência Doméstica da
Comarca de Gurupi - TO, ficarão responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de
dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 04 de março de 2022 às 11h59mim do dia 11 de março de
2022, em substituição ao magistrado Dr. ADRIANO MORELLI, matrícula n° 129745, MM. Juiz de Direito e a servidora FÁBIA
SOARES SIRIANO, matrícula 231760, Técnica Judiciária de 1ª Instância.
§ 1º. O(a) Escrivão(ã) plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-5805.
Art. 2º - Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi,
Palmeirópolis e Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Art. 3º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro
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ITACAJÁ

1ª escrivania criminal
Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES SORTEADOS
O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital vire, ou dele tiverem conhecimento, que, por este meio,
CONVOCA a Jurada, infra relacionada, sorteada para servir nas sessões Plenárias da Temporada de Reunião do Tribunal do
Júri desta Comarca, a ser realizada no ano de 2022, para comparecer, nos dias e horários de convocação, no Plenário do
Tribunal do Júri, no Fórum desta cidade e Comarca, sito a Rua C, s/n, Centro, Itacajá-TO.
JURADOS TITULARES:
01. Sirleide Pereira do Nascimento, Professora,
Para conhecimento de todos, é passado o Presente Edital, cuja cópia será afixada no local de costume. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois
(02/03/2022). Eu Luiz Alves da Rocha Neto, Escrivão Judicial, o digitei e subscrevi.
GILSON COELHO VALADARES
Juiz Presidente do Tribunal do Júri

PALMAS
2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0039888-17.2017.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): WANDERCY DE SOUSA ALVES e ANGÉLICA SOARES TEIXEIRA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WANDERCY DE SOUSA ALVES, brasileiro, casado, empresário,
portador do RG nº 5.236.916 – 2ª via SSP/PA e CPF nº 631.961.406-44, filho de Honório Alves Pereira e Marina de Sousa Alves,
nascido aos 05 de setembro de 1968, na cidade de Água Boa-MG e ANGÉLICA SOARES TEIXEIRA, brasileira, solteira,
portadora do Rg nº 4.016.150 SSP-GO, natural de Goiânia-GO, filha de Adomilton Pedro Teixeira e Suely Soares Fonseca,
nascida aos 27 de setembro de 1982, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00398881720178272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no
início do mês de dezembro de 2012, nesta Capital, foi constatado que os denunciados obtiveram, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo as vítimas Luiz Carlos Alves Teixeira e Marco Antônio de Souza, sócios-proprietários da empresa MAS-CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA. Restou apurado na época dos fatos que as vítimas, em meados do início do mês dezembro de
2012, foram procuradas pela pessoa do corretor de imóveis Ozeas de tal (não identificado e nem qualificado) oferecendo uma
área de terra de 25 ha, localizada na zona rural do município de Porto Nacional pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), sendo que as vítimas se interessaram e fizeram uma contraproposta no valor de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), momento em que o corretor já mencionado esclareceu que a terra estava em nome da pessoa do
Sr. Jeferson Rodrigo Bagio, contudo, o denunciado, Wandercy de Sousa Alves, estava na posse da procuração outorgada pelo
Sr. Jefereson e sua esposa Alessandra Márcia da Silva Bagio, registrada no Cartório de Taquaralto, livro 157, fls 56v. Infere -se
nos autos, que após muita negociação entre as partes ficou acertado o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil
reais) oportunidade em que foram até o Cartório Sagramor averiguar a documentação, sendo que naquela mesma ocasião foi
exigida uma fotocópia autenticada dos documentos pessoais dos outorgantes da procuração, momento em que o denunciado
Wandercy alegou que não seria possível fornecer essa documentação, porque os outorgantes estavam viajando, mas que o
mesmo viabilizaria esses documentos, nessa oportunidade, foi assinado um contrato de Promessa de Compra e Venda (de
gaveta), sendo estipulado como forma de adiantamento de pagamento, a entrega de um veículo Toyota SW4, no valor de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por parte da vítima Marco Antônio. Emerge-se dos autos que o denunciado,
Wandercy, foi para Belém-PA no veículo mencionado, passado alguns dias no seu retorno o mesmo alegou que não havia
conseguido os documentos exigidos pelo Cartório Sagramor, instante em que sugeriu que a documentação e a escrituração da
área de terra fosse viabilizada junto ao Cartório de Taquaralto, local onde foi registrada a procuração, ficando de posse com a
Certidão Vintenária, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Porto Nacional. Consta nos autos que no dia 13 de
dezembro de 2012, as vítimas com o denunciado Wandercy foram até o Cartório de Taquaralto, local onde foi de fato realizada a
escritura da terra em nome da empresa MAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA, bem como foi realizado o pagamento da:
[...] Relata-se ainda que a vítima, Luiz Carlos, entregou um veículo tipo camionete Triton, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), e que com relação ao valor do último cheque de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)o denunciado
Wandercy informou que passaria outra TED daquele valor, contudo, no mesmo dia a vítima, Marco Antônio, ficou sabendo que o
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denunciado havia dado uma contraordem para o gerente do Banco HSBC, no qual tinha feito previsão de saque daquele valor
em espécie, e foi justamente por essa mudança repentina de atitude que as vítimas procuraram o antigo proprietário da terra,
Darci Garcia Rocha, para confirmar se o mesmo tinha conhecimento de que o Sr. Jefferson havia vendido a terra, e no Cartório
de Taquaralto, sendo que a testemunha, Darci, por meio da fotocópia da Carteira de Identidade que se fez passar por Jefferson,
confirmou que não era o mesmo. Em seguida, a testemunha, Darci ligou para o telefone do verdadeiro Jefferson, o qual negou a
venda da área em questão. Uma vez constatado o estelionato, as vítimas procuraram a Delegacia e registraram o BO nº
3.309/2012 (evento 1 - INQ1, fls. 03), relatando o fato e por volta das 13h30min do mesmo dia, três Agentes da Polícia Civil
estavam de campana, na frente da agência do Banco HSBC, momento em que abordaram o denunciado Wandercy, tentando
realizar o saque, sendo então conduzido para Delegacia. As vítimas conseguiram recuperar o veículo Toyota SW4, a camionete
Triton, contudo, em relação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) já se encontrava na posse do Advogado do denunciado
Wandercy, Marcelo Cláudio Gomes, o qual não devolveu as vítimas; quanto ao valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
foi bloqueado na conta da empresa SOUZA E PACO LTDA, pertencente ao denunciado, João Gomes Passos. E por fim,
conforme o Laudo Pericial Papiloscópico nº 005/2013, acostado no (evento -1 INQ3, fls. 19/25), foi conclusivo na identificação da
esposa do denunciado Jeferson, a senhora Alessandra Márcia da Silva Bagio, sendo essa pessoa identificada como a
denunciada, Angélica Soares Teixeira, a qual tem seu registro de identidade no estado de Goiás, contudo a mesma não foi
localizada, até o presente momento. Assim agindo, os denunciados WANDERCY DE SOUSA ALVES, JOÃO GOMES DOS
PASSOS e ANGÉLICA SOARES TEIXEIRA incorreram nas sanções dos 171, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA [...]". DESPACHO: "Considerando a não localização dos acusados
Wandercy de Sousa Alves e Angélica Soares Teixeira, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se a pessoa acusada não comparecer nem
constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional."
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, 02/03/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e
subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0035690-29.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): DIEGO ARAÚJO SILVA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) DIEGO ARAÚJO SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante geral, Data de
Nascimento: 16/02/1996, Local de Nascimento: Tocantinópolis/TO , inscrito no CPF sob nº 037.952.701-46, portador do Rg nº
1078652 SSP-TO, filho de Laurice Barros de Araújo e Zacarias Antoniel da Silva, residente e domiciliado na 607 NORTE, LOTE
03, AL 23 A QI 15 - NORTE - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), QUADRA 607 NORTE ALAMEDA 23 LOTE 03 , CASA QI 23
- PLANO DIRETOR NORTE - 77001714 - PALMAS (Residencial) e Residencial Flor do Cerrado, 00, nc - Luzimangues 00000000 - Porto Nacional (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00356902920208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 1 - DIEGO
ARAÚJO SILVA , brasileiro, solteiro, ajudante geral, Data de Nascimento: 16/02/1996, Local de Nascimento: Tocantinópolis/TO ,
inscrito no CPF sob nº 037.952.701-46, portador do Rg nº 1078652 SSP-TO, filho de Laurice Barros de Araújo e Zacarias
Antoniel da Silva, residente e domiciliado no Residencial Flor do Cerrado, Bairro: Luzimangues, Porto Nacional/TO, Telefone:
(63) 9965-2039. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 10 de dezembro de 2019, por volta das 22h30min, na Quadra
208 Sul, em frente ao bar do Flamengo, Palmas-TO, o denunciado DIEGO ARAÚJO SILVA e outro indivíduo não identificado ,
agindo em concurso de pessoas, subtraíram , em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo , 02 (dois) aparelhos celulares, sendo: um SAMSUNG GALAXY J4 +, IMEI 353791100019808 e outro SAMSUNG J2
PRIME, pertencentes as vítimas QUÉZIA DE QUADROS GOMES e VINÍCIUS DE SOUZA BARROS. Segundo restou apurado,
no dia e no local dos fatos, as vítimas QUÉZIA DE QUADROS GOMES e VINÍCIUS DE SOUZA BARROS estavam caminhando
na quadra 208 sul, em frente ao bar do Flamengo, quando foram abordados pelo denunciado e seu comparsa, que estavam em
uma motocicleta Honda, de placa MXC 57 (as vítimas lembram apenas parte da numeração da placa). Na sequência, um dos
autores (que estava na garupa da motocicleta) desceu e apontou uma arma de fogo para a vítima VINÍCIUS e determinou que
entregassem os pertences. Em seguida, o denunciado e seu comparsa fugiram. Alguns dias depois, a mochila da vítima Quezia
de Quadros, que havia sido roubada, foi localizada por um segurança da empresa Ipanema e restituída a mesma. Após a
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realização de algumas diligências pela Polícia Civil, restou- se comprovado que o denunciado DIEGO DE ARAÚJO SILVA utilizou
por cerca de 3 meses o aparelho SAMSUNG J2 PRIME, cujo IMEI foi identificado como sendo o de n° 356957085386940,
pertencente a uma das vítimas. Em razão dos fatos o denunciado DIEGO ARAÚJO SILVA foi intimado a esclarecer a situação,
tendo confessado a prática do delito de roubo e ainda afirmou que praticou o crime na companhia de um tal “PATRICK”, pessoa
que, segundo ele, faleceu no mês de fevereiro, em decorrência de um acidente de trânsito. Sustentou que a motocicleta utilizada
para praticarem o delito era de propriedade da mãe de “PATRICK”, e que não sabe informar o nome real e nem o endereço do
seu comparsa “Patrick”. A arma de fogo utilizada na prática delitiva não foi localizada e o comparsa do denunciado não foi
identificado. Assim sendo, o denunciado DIEGO ARAÚJO SILVA está incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º-A, I, do CP ,
motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do
denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal).
Verificando-se que o denunciado se ocultar para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de
Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada o denunciado
no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do
artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir
defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a
presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das
disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) Seja julgada
procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do
denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a
comunicação do ofendido no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso
e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham
ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição
das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. DESPACHO: Considerando a não
localização do acusado Diego Araújo Silva, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do
Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde
já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do
edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada
pelo CNJ, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público.
24/02/2022, Palmas- TO, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juíz 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, 25/02/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo.

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 00017588920168272729
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: JOSEANO DE SOUSA CONCEIÇÃO FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo 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) JOSEANO DE SOUSA CONCEIÇÃO (brasileiro, união estável,
motorista, portado. da cédula de identidade RG 1.043.178-SSP/TO e CPF 015.365.883-50, residente e domiciliado na T 22,
conjunto 21, lote 02, Taquari, Palmas -TO, CEP 77.270-000, TELEF.: 9267-7259 , 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 000175889.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 000175889.2016.8.27.2729/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOSEANO DE SOUSA CONCEIÇÃO SENTENÇA O Ministério
Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia contra Joseano de Sousa Conceição, devidamente qualificado nos autos,
como incurso respectivamente nas sanções dos artigos 171, caput do Código Penal, por 390 vezes, na forma do artigo 71 do
Código Penal. Consta na denúncia: “ que no período compreendido entre 15 de abril e 02 de dezembro de 2015, em locais
ignorados, mas sendo no interior do ônibus que conduzia, o denunciado JOSEANO DE SOUSA CONCEIÇÃO, por mais de 390
vezes, obteve para si vantagem ilícita em detrimento alheio, induzindo e mantendo em erro os proprietários da empresa
Tocantinense, mediante a utilização de meio fraudulento consistente em burla ao sistema de controle de passageiros.
Depreende-se do acervo probatório, que o denunciado JOSEANO era motorista de ônibus da empresa Tocantinense de
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propriedade de Anna Paula Ribeiro Lopes, realizando o controle de entrada de passageiros por meio de um sistema de catraca
eletrônica. Apurou-se que o denunciado, consciente e dolosamente, em diversas oportunidades, inseriu o código ‘31’ no registro
do passageiro, fazendo com que o sistema reconhecesse a situação como hipótese de gratuidade, embora não o fosse,
fraudando-o.Ao final do expediente, portanto, ao realizar o fechamento do caixa, o denunciado repassava aos proprietários da
empresa o valor arrecadado, descontando-se os casos de registro irregular de gratuidade, auferindo vantagem econômica
indevida. Apenas no dia 02/12/2015,o denunciado realizou a operação com quatro passageiros, auferindo vantagem de R$
12,00. Ao todo, o valor desviado foi de R$ 1.171,00 (mil, cento e setenta e um reais), correspondente a mais de 390 passageiros.
Comprovada materialidade e autoria, encontra-se o denunciado JOSEANO DE SOUSA CONCEIÇÃO, incurso nas sanções do
art. 171, caput, por 390 vezes, na forma do art. 71, caput, todos do A denúncia foi recebida em 22/11/2016, conforme decisão
acostada ao evento 05. O denunciado foi devidamente citado apresentando resposta à acusação no evento 25. Junto com o APF
foram juntados relatórios das pessoas que embarcaram no ônibus conduzido pelo réu, na linha Palmas-Luzimangues, no período
referido na denuncia,- onde se vê, de forma muito precária - as quantidades de passageiros pagantes e de não pagantes,
denominados gratuitos. Durante a instrução criminal foram colhidos os depoimentos da vítima, testemunhas e interrogado o
denunciado. Em sede de alegações finais, o Parquet, após analisar o conjunto probatório, entendeu estarem devidamente
demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, pugnando pela condenação do denunciado nas penas do artigos 171, caput do
Código Penal, em continuidade delitiva. A Defesa, em sede de memoriais finais, requereu a ABSOLVIÇÃO do réu JOSEANO DE
SOUSA CONCEIÇÃO, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do in dubio pro
reo, tendo em vista a inexistência de prova de autoria e materialidade delitiva da prática do crime de estelionato imputado n a
denúncia. Alega que o relatório gerado pela empresa não pode ser prova para a condenação, até porque não teria sido periciado.
Não se sabe como funciona o teclado de liberação da catraca e nem como ocorre o descarregamento das informações. E que a
empresa TRANSDATA não informou como se dava ao certo a liberação nem o código a ser usado para tanto sugerindo que o
erro estaria no próprio sistema fornecido por essa. É o relatório. Fundamento e Decido. Das Preliminares Não há preliminares,
arguidas ou conhecíveis de ofício, e a alegação de nulidade da prisão em flagrante por ausência de perícia no sistema de
software de cobrança utilizado pela empresa vítima, além de irrelevante, vem a se confundir com o pano de fundo dos fatos ora
em apuração. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. (...) Tenho com isso,
que as provas carreadas são insuficientes para uma condenação. Como se vê, com base na prova coligida aos autos, não há
provas que conduzam à conclusão segundo a qual o réu JOSEANO DE SOUSA CONCEIÇÃO obteve, para si vantagem ilícita
em prejuízo da vitima Tocantinense Ltda., mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, afinal, não restou
demonstrado que as passagens gratuitas registradas não deveriam ter existido. Afinal, não se pode precisar com a certeza
necessária que houve quaisquer dos crimes de estelionato. Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva
contida na denúncia para absolver Joseano de Sousa Conceição, qualificado nos autos, do crime artigo 171 do Código Penal,
nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palmas/TO, 03 de junho de 2020. Documento
eletrônico assinado por ALLAN MARTINS FERREIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 778432v2 e do código
CRC 9d978ad5." Palmas, aos 02/03/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo.

3ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00012958420158272729
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: PEDRO SANTANA DA COSTA
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) PEDRO SANTANA DA COSTA, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 02 de dezembro de
1995, natural de Palmas/TO, portador do R.G. nº 1.235.245 SSP/TO (2ª via), filho de Adelson Pereira da Costa e Eliane Santana
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos
autos da AÇÃO PENAL n.º 0001295-84.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "Por fim, o magistrado proferiu
oralmente a sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia e condenou o acusado PEDRO SANTANA DA COSTA por
infração ao art. 157, caput, do Código Penal e lhe impôs as seguintes penas: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa com importe
unitário mínimo. Outrossim, fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena e concedeu ao acusado o direito de recorre r
em liberdade. Além disso, isentou-o das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001, e
deixou de fixar a pena reparatória.". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 25/02/2022. Eu, HEITTOR
VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo.
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00124561820208272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: ANDRÉ ELETRO SALDÃO EIRELI (ANDRÉ ELETRO) - CNPJ/CPF nº
21831874000160, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00124561820208272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: TIAGO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 03005788148:
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50424236720138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o sócio coobrigado: WEDEGLACY FEITOSA - CNPJ/CPF nº 01047436388,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00124561820208272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SUPERCAREÇÃO COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA- CNPJ/CPF nº
09555216000198, e o sócio coobrigado: EDIMILSON WANDERLEY DA CRUZ, CNPJ/CPF nº 76956830191: INTIMADO para,
opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50383289120138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: MARCIA FERNANDES DE SOUZA - CNPJ/CPF nº 07024093000133:
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50379157820138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: MIQUEIAS CORREA - CNPJ/CPF nº 97498955172: INTIMADO
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50379157820138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: N. C. CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA,
CNPJ/CPF nº 04011583000107, e o sócio coobrigado: NEIVA CORREA - CNPJ/CPF nº 71346074100, INTIMADO para, caso
queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornada s
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação
judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50368106620138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDACNPJ/CPF nº 05573135000160: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), d a
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50362762520138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: M AFONSO FRAGA- CNPJ/CPF nº 13277064000186: INTIMADO para,
opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50362762520138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: MARCEL AFONSO FRAGA- CNPJ/CPF nº 10334868688,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e as sino
por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50355201620138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: AUTO PECAS FOCCOS EIRELI- CNPJ/CPF nº 06073550000117:
INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50352620620138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALBERTO A. PINHEIRO- CNPJ/CPF nº 05797161000171: INTIMADO:
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50352620620138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: ALBERTO ALVES PINHEIRO- CNPJ/CPF nº 19572069187,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50347935720138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: THIAGO SOUSA SILVA- CNPJ/CPF nº 01928735126, INTIMADO:
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50347935720138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: D. T. CONSTRUCOES LTDA- CNPJ/CPF nº 06954442000153:
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50334177020128272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA- CNPJ/CPF nº
05429492000159, INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50268785420138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: ELIANNE BORGES DE PADUA- CNPJ/CPF nº 02564616356,
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013051920108272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: RAIMUNDO RODRIGUES NOGUEIRA, CNPJ/CPF: n° 799.589.31168, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
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anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50268785420138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELIANNE BORGES DE PADUA- CNPJ/CPF nº 11664618000172:
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO do (a) executado (a) ARCHIBALDO JOSE
MOREIRA DA SILVA– CNPJ/CPF: 031.118.901-63– Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013112620108272729, que lhe move a
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento do débito referente
aos honorários advocatícios. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013372420108272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: PALMERON SOARES LIRA, CNPJ/CPF: n° 324.462.171-68,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC, comprovar que: a) as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO do (a) executado (a) EZINHO BEZERRA
DA SILVA– CNPJ/CPF: 076.747.081-87 – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013424620108272729, que lhe move a FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos
honorários advocatícios. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013847620028272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: MAKE UP DIST. DE COSMETICOS LTDA. ME- CNPJ/CPF: nº
03.869.301/0001-44, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50227040220138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LOCGO PALMAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF nº 04914061000115, e sócio coobrigado: ANTONIO CARLOS DE PAIVA FAGUNDES CNPJ/CPF nº 33334234134, e o sócio : RITA DE CASSIA ALONSO FAGUNDES, CNPJ/CPF nº 47944064104 ,INTIMADOS:
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
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dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013847620028272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: MARIA CLEMILDE DE MOURA RODRIGUES, CNPJ/CPF:
n° 815.656.071-04, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013847620028272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: JANETE RIBEIRO DE DEUS SALES, CNPJ/CPF: n°
276.941.498-41, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50014325420108272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: EASY BUY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA
INTERNET S.A- CNPJ/CPF: nº 07.836.693/0001-04, E SÓCIO-COOBRIGADO: ERICK MARTINS FREITAS- CNPJ/CPF: nº
281.522.528-08, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução
Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50218848020138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA- CNPJ/CPF nº
11499361000140: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50014325420108272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, CNPJ/CPF: n°
255.024.648-90, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50014948920138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: CARLA COELHO COSTA JORGE, CNPJ/CPF: n° 002.202.911-79,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50014957420138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: LUCINEIDE NAZARENO MOTA, CNPJ/CPF: n°
500.316.601-00, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50014957420138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: DRUMMOND CONSULTORIA PEDAGOGICA LTDA- CNPJ/CPF: nº
04.457.723/0001-75, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00297453220188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: DENIZE SOUZA LEITE, CNPJ/CPF: n° 897.282.971-49,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC, comprovar que: a) as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00300995720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: AGRO BUSINESS COMERCIO E GESTAO AGRICOLAS EIRELI,
CNPJ/CPF: n° 20.815.795/0001-01, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º
do CPC, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade
excessiva de ativos financeiros. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00316062420168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: WALLISON MIRANDA DE JESUS, CNPJ/CPF: n° 014.613.421-47,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC, comprovar que: a) as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5139 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2022

29

Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00359461120168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: REGINALDO DA SILVA ROCHA, CNPJ/CPF: n° 806.580.831-04,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do CPC, comprovar que: a) as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00075404820148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: J B DE LIMA - ESCOLA DE ARTES MARCIAIS- CNPJ/CPF: nº
13.720.985/0001-71, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00369103820158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: JUVENAL BARBOSA DE LIMA, CNPJ/CPF: n° 318.943.215-53,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00269660720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO:MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: n° 871.272.53153, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00015734620198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MAURICIO REIS BISPO DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 65051491391,
CITADO E INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos
autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DARCY GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 18954499104,por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00022117920198272729, 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) 20180011002, inscrita em:
06/03/2017, referente ao COSIP; 20180011003, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180011004, inscrita em:
04/10/2018, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.814,70 (Dois Mil e
Oitocentos e Quatorze Reais e Setenta 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, 2 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PIUM

Diretoria do foro
Editais

EDITAL DE CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA
O Doutor JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito - Diretor do Foro desta Comarca de Pium, Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER a quem possa interessar que foram designados os dias 15 a 17 de Março de 2022, das 9h00min às 18h00min, para
realização da CORREIÇÃO GERAL ORDNÁRIA, a ser realizada em todas as Serventias Judiciais e Extrajudiciais desta Comarca
e Distrito;
Na oportunidade convida para participar dos trabalhos os representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos
Advogados do Brasil, autoridades, serventuários, servidores, funcionalismo e a população em geral para comparecerem à
solenidade de instalação da Correição designada para o dia 15 de Março de 2022, às 09h00min, a qual será realizada na forma
virtual através do link https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=MC1KsKVoMC7AW1FKg6GSTA== , na ocasião poderão ser
apresentadas reclamações, elogios e sugestões a respeito dos serviços judiciais, ou através do e-mail institucional dfpium@tjto.jus.br.
Para conhecimento geral expede-se o presente Edital, que será afixado no placar do Fórum e divulgado na forma da lei.
Publique-se. Cumpra-se.
Pium - TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dezoito dias (18) do mês de Fevereiro de 2022.

Portarias
Portaria Nº 419/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 02 de março de 2022
CONSIDERANDO o atual quadro de saúde pública envolvendo o Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 4/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de fevereiro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º ESTABELECER o percentual de 100% (cem por cento) das atividades presenciais dos usuários internos no âmbito da
Comarca de Pium/TO a partir de 02 de Março de 2022.
Art. 2º O atendimento presencial ao público externo fica retomado, com preferência para o atendimento via Balcão Virtual ou
Gabinete Virtual.
§1º Em caso de atendimento presencial, deverão ser observadas as exigências previstas no art. 3 inciso I e II da Portaria
Conjunta Nº 4/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de fevereiro de 2022.
Art. 3º As audiências serão ser realizadas por vídeoconferência, podendo, de acordo com as peculiaridades e a complexidade,
serem realizadas presencialmente, a critério do magistrado e das partes, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e
vedada a concentração de audiências no mesmo local, nos termos do art. 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria-Conjunta nº 11/2021
Presidência/CGJUS, sem prejuízo das audiências já designadas.
Art. 4º ESTABELECER o retorno, a partir do dia 2 de março de 2022, dos atos processuais que importem em comparecimento
pessoal pelos reeducandos e processados perante à serventia criminal que estiverem em cumprimento de pena em regime
aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou
transação penal.
Art. 5º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ.
DÊ-SE CIÊNCIA a todos os servidores do Cartório Cível e Criminal, Ministério Público, Defensoria Pública, Subseção da OAB e
CGJUS/TO.
Publique-se. Cumpra-se.
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DIVULGUE-SE, anexando cópia no placar do Fórum.
Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito

PONTE ALTA

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 417/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 02 de março de 2022
CONSIDERANDO o atual quadro de saúde pública envolvendo o Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 4/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de fevereiro de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º ESTABELECER o percentual de 100% (cem por cento) das atividades presenciais dos usuários internos no âmbito da
Comarca de Ponte Alta/TO a partir de 02 de Março de 2022.
Art. 2º O atendimento presencial ao público externo fica retomado, com preferência para o atendimento via Balcão Virtual ou
Gabinete Virtual.
§1º Em caso de atendimento presencial, deverão ser observadas as exigências previstas no art. 3 inciso I e II da Portaria
Conjunta Nº 4/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de fevereiro de 2022.
Art. 3º As audiências serão ser realizadas por vídeoconferência, podendo, de acordo com as peculiaridades e a complexidade,
serem
realizadas
presencialmente,
a
critério
do
magistrado
e
das
partes,
resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no mesmo local, nos termos do art. 5º,
§§ 3º e 5º, da Portaria-Conjunta nº 11/2021 Presidência/CGJUS, sem prejuízo das audiências já designadas.
Art. 4º ESTABELECER o retorno, a partir do dia 2 de março de 2022, dos atos processuais que importem em comparecimento
pessoal pelos reeducandos e processados perante à serventia criminal que estiverem em cumprimento de pena em regime
aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, p ena ou
transação
penal.
Art. 5º Determinar a manutenção da regular distribuição e cumprimento dos mandados aos Oficiais de Justiça/Avaliadores, a
serem cumpridos preferencialmente nos termos da Portaria Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ.
DÊ-SE CIÊNCIA a todos os servidores do Cartório Cível e Criminal, Ministério Público, Defensoria Pública, Subseção da OAB e
CGJUS/TO.
Publique-se. Cumpra-se.
DIVULGUE-SE, anexando cópia no placar do Fórum.

PORTO NACIONAL

1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime nº 00011722320198272737, que a Justiça Pública desta Comarca – como
Autora, move contra ITHOATILA BISPO DA CONCEICAO, brasileira, nascida aos 05/02/1998, filha de Valdivino Rosa da
Conceição e de Tânia Bispo Torres, inscrita no CPF n. 05433774155, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica
então INTIMADA da SENTENÇA DE PRONÚNCIA constante no evento 191 nos autos acima mencionados. Para conhecimento
de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO,
24/02/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00011644120228272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora,
move contra SALATIEL GOMES BATISTA, brasileiro, união estável, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das
seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006:
1º) Proibição do agressor de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância em 150
metros, entre esta e agressor;
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2º) Proibição do agressor de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;
3º) Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação;
4º) Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto
Nacional/TO, 25/02/2022. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito.

2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00108543120218272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: EVA GONÇALVES DA SILVA
Requerido: UELITON GONÇALVES DA SILVA
O 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, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00108543120218272737, em que figura como vítima S, brasileira,
solteiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 22/03/1962, filha de Eduvirgens Gonçalves da Silva e João Alves Pereira da
Silva ,reside na Vila Luzimangues Velho ,N° 23 , Rua dos Professores,Porto Nacional/TO, e o requerido UELITON GONÇALVES
DA SILVA, brasileiro, solteiro,natural de Brejinho de Nazaré, nascido aos 06/08/1984, inscrito no CPF sob o n° 015.059.11109,filha de Eva Gonçalves da Silva, reside na Rua dos professores , N° 23, Luzimangues, Porto nacional/TO, e, para que chegue
ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da
decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança
(art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme
disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da
ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, para o fim de determinar
a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à UELITON GONÇALVES DA SILVA :: a) No curso deste
procedimento ou até outra determinação judicial, o requerido está proibido de se aproximar do referido imóvel, devendo manter
uma distância mínima de 100 (cem) metros do local.Além disso, deverá informar a este Juízo o seu atual endereço , no prazo de
10 (dez) dias , a contar da intimação desta decisão;b) Está, também, proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e
testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 100 (cem) metros, ainda que seja em lugar público; e c)
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.No
ato intimação do requerido, este deverá ser advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência
ensejará a decretação da sua prisão preventiva (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria
da Penha).Fica, desde já, ciente a vítima de que cessando o risco deverá comunicar o fato imediatamente a este juízo por meio
de advogado, defensor ou diretamente na secretaria para o fim de ser revogada a medida. INTIMEM-SE ambas as partes e
CITE-SE o réu para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 15 (quinze) dias,
indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Esta decisão servirá como mandado
destinado ao cumprimento de todos os atos acima elencados, bem assim como ofício requisitório de força policial para
acompanhamento das diligências, caso necessária.Dê-se ciência ao Ministério Público (art. 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da
LMP).Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.Porto Nacional - TO, data certificada no
sistema.Serve a presente decisão com mandado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, 02 de Março de 2022. Eu,LUCAS LOPES COELHO VIANNA , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES
PEREIRA RODRIGUES.

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
0004802-24.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA DA PAZ LOPES
BARBOSA, CNPJ/CPF nº 00991529162, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da
r. sentença proferida no evento n.º 36 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
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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.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de citações com prazo de 20 dias
INVENTÁRIO Nº 0011159-15.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: SIMONE SOARES BRANDAO (INVENTARIANTE)
RÉU: ANTONIO CARLOS MODESTO DOS SANTOS (ESPÓLIO)
EDITAL Nº 4736131
EDTIAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO 20 (VINTE) DIAS
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito em substituição automática da Vara de Família, Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, especialmente possíveis herdeiros/terceiros interessados, ausentes, etc, que por este Juízo e Cartório tramita os autos
da AÇÃO DE INVENTÁRIO sob o nº 00111591520218272737 e Chave nº 966387804621, tendo como inventariante SIMONE
SOARES BRANDAO dos bens deixados por ANTONIO CARLOS MODESTO DOS SANTOS, que ficam
devidamente CITADOS de todos os termos da presente ação, para, querendo, manifestarem-se sobre as declarações
prestadas pelo Inventariante, bem como, através de advogado legalmente habilitado, acompanharem o processo até o
final, e ciente de que poderão respondê-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos
de direito. E para que chegue ao conhecimento de todos e, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o
presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família,
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. Documento eletrônico assinado
por ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4736131v3 e do código
CRC 800f1a9c.

Editais de publicações de sentenças de interdição
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0014945-04.2020.8.27.2737/TO
AUTOR: KEILIANE ALVES TAVARES XAVIER
RÉU: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
EDITAL Nº 4656511
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE MARIA ALVES DE OLIVEIRA - 2ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de MARIA ALVES DE
OLIVEIRA AUTOS Nº:0014945-04.2020.8.27.2737 requerida por KEILIANE ALVES TAVARES XAVIER decretou a interdição
do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE MARIA ALVES DE OLIVEIRA NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA DE
KEILIANE ALVES TAVARES XAVIER COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE
A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 14
DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu,Scheila Coeli Costa Colino- Assistente Administrativo, digitei. ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito.
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INTERDIÇÃO Nº 0004564-97.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES
RÉU: TAUANA FERNANDES VIEIRA
EDITAL Nº 4662363
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE TAUANA FERNANDES VIEIRA - 2ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de TAUANA
FERNANDES VIEIRA AUTOS Nº:0004564-97.2021.8.27.2737 requerida por MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES decretou
a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE TAUANA FERNANDES VIEIRA NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA
DE MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A)
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 14
DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino. - Assistente Administrativo, digitei. ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito

WANDERLÂNDIA

1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS.
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n°
0001536-12.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): JADILSON DOS SANTOS QUIRINO,
brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido aos 13/08/1991, natural de Wanderlândia/TO, filho de João Antônio Quirino e
Erivânia Deolindo dos Santos, inscrito no CPF nº 050.972.881-22, residente em local incerto e não sabido. Citando-os para
responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a
acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os
acusados citados não constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por
dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em
epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por incurso(s) nas o como incurso na pena do Art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14,
inciso II (por duas vezes), na forma do art. 29, “caput” e art. 71, “caput”, todos do Código Penal, sob os rigores da Lei
8.072/90. até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois,
02/03/2022).
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã - Respondendo

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, 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, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 000117325.2021.8.27.2741, tendo como réu: GENAZAR PEREIRA, brasileiro, casado, lavrado, nascido aos 10/10/1964, filho de Ana
Pereira CPF nº 340223.173-53, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro
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teor da sentença no evento 17 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, §
1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de março
de dois mil e vinte dois (02/03/2022), lavrei o presente termo
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã-Respondendo
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, 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, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 000113950.2021.8.27.2741, tendo como réu: GENILSON DE TAL brasileiro, casado, filho de Raimunda, residente em local incerto e não
sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 11 a seguir transcrito; Diante do
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão
concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no
Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte dois (02/03/2022), lavrei o presente
termo.
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã-Respondendo
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, 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, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 000179422.2021.8.27.2741, tendo como réu: JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, autônomo, solteiro, nascido aos
12/05/2001, natural da cidade de Araguaína-TO, filho de Ivonilde Pereira da Silva e Jose Henrique Pinto dos Santos, CPF n°
064.915.131-30, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença
no evento 16 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem
prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte
dois (02/03/2022), lavrei o presente termo.
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã-Respondendo

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
ARAGUAÍNA
1ª vara Cível

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5011641-83.2012.8.27.2706/TO
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA
AUTOR: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES
RÉU: SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
EDITAL Nº 4713540
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os Autos n. 5011641- 83.2012.8.27.2706 –
CAHVE DO PROCESSO: 804284186714 - ACUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por DISTRIBUIDORA DE FERROS E
AÇO B E R LTDA em desfavor SOUSA 19 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.293.689/0001-39, sendo
o
presente para INTIMAR o(s) executado(s) OUSA 19 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.293.689/000139, Atualmente Em Lugar Incerto, da PENHORA do evento 213, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por
meio do sistema Bacen-Jud, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar: (i) que as quantias tornadas indisponíveis
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são impenhoráveis; ou (ii) que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º).
ADVIRTA(M)-SE o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s)
bloqueado(s) será convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado,
dispensando-se nova intimação. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 01
(uma) vez no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local.
5011641-83.2012.8.27.2706
4713540 .V2
OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por meio do processo judicial eletrônico e, através do número e chave do processo acima
informados, é permitido o acesso destes na íntegra junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link
de
acesso ao
processo
eletrônico: https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=processo_consulta_publica&hash=f56a64efdc0e97207f67f799337a5d88 ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Presidente
Castelo Branco, n. 1621, Setor Brasil, (63) 3414-6618, Araguaína/TO - CEP: 77.824-360.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 18 de fevereiro de 2022. Eu, ISES
MARIA RODRIGUES COSTA, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. 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.
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4713540v2 e do código CRC 9346cddc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA
Data e Hora: 18/2/2022, às 17:29:51 5011641-83.2012.8.27.2706
4713540 .V2

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decreto

Decreto Judiciário Nº 26, de 2 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000004240-8,
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Priscila de Campos Sales Pires, Analista Judiciária, d o
cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídico-Admnistrativa, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
21.0.000026079-4
INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE
ASSUNTO
Homologação de procedimento licitatório.
Decisão Nº 1082, de 2 de março de 2022
Cuida-se de procedimento licitatório cujo objeto é à contratação de empresa para o gerenciamento de abastecimento,
implantação e operação de um sistema informatizado/integrado com utilização de cartão magnético via WEB, que permita o
fornecimento parcelado de combustíveis e derivados (gasolina, etanol, diesel, arla), lubrificantes e filtros, conforme produtos com
especificações no item 3.1, através da rede de postos credenciados pela Contratada para atender a frota de veículos do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, a Lei
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a Portaria
674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se a manifestação
da ASJUADMDG (evento 4189101), HOMOLOGO o Pregão 88/2021-SRP, nos termos da adjudicação realizada por
Pregoeiro, à empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ 03.506.307/0001-57, no valor de R$ 1.878.202,15 (um milhão,
oitocentos e setenta e oito mil duzentos e dois reais e quinze centavos), tudo conforme os itens mencionados Ata da Sessão,
Resultado por fornecedor e Termo de adjudicação (eventos 4182410?, 4182409 e 4182409), para que produzam os seus efeitos
legais.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
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1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito,
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e
2. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual e;
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à SETRAN /DIADM para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
PORTARIA FÉRIAS Nº 386/2022, de 28 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 n o
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Carlos Roberto de Sousa Dutra, matrícula nº 352440, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 21/11 a 20/12/2022, 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 387/2022, de 28 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 n o
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Francisco Vieira Filho, matrícula nº 205956, relativas ao exercício de 2021,
marcadas para o período de 03/03 a 01/04/2022, 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 390/2022, de 02 de março 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 da magistrada Mirian Alves Dourado, matrícula nº 206071, relativas ao exercício de 2021,
marcadas para o período de 07/03 a 05/04/2022, 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

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 351/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 18 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;
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 40/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000002746-8, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Vinícius Ferreira Rocha, que tem por objeto a contratação de consultoria técnica para Implantação e
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Acompanhamento do Planejamento Estratégico de Comunicação e Marketing da Escola Superior da Magistratura Tocantinense ESMAT.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403, como gestor do contrato nº 40/2022 e
o servidor Wherbert da Silva Araújo, matrícula nº 358412, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratado 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
Atas

ATA DA 1ª SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO Nº 22.0.000002661-5
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (02/03/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações localizada no Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua
NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2022
de 11 de março de 2021, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4920 de 11 de março de 2022, para realização da sessão
pública referente à Tomada de Preços nº 001/2022 – Contratação de empresa especializada em engenharia para
o fornecimento de material e execução de serviços de instalação da infraestrutura su?bterrânea, para passagem de
cabos elétricos de média tensão do ponto de derivação na tomada de corrente da concessionária de energia até a
subestação do Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins?, conforme previsto no Edital correspondente e
divulgação conforme eventos 4155980 e 4158469. Registra-se que passados 20 (vinte) da abertura nenhuma empresa
interessada compareceu a presente sessão, motivo pelo qual o Presidente da CPL declarou a mesma DESERTA. Nada mais
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:20hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Pauline Sabará Souza
Secretária CPL
Ênio Carvalho de Souza
Membro Titular da CPL

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 70/2020
PROCESSO 20.0.000004388-6
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Objectti Soluções - Ltda
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 7.1, da Cláusula
Sétima do Contrato nº 70/2020, firmado com a empresa Objectti Soluções - Ltda, conforme Informação nº 4272/2022 proveniente
- DIVPODG, evento 4165826, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo
consignada:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 /33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1500
[...]".
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022.
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EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 139/2018
PROCESSO 18.0.000008987-3
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Qualyteam Sistemas de Informática Ltda – EPP
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 5.1, da Cláusula
Quinta do contrato nº 139/2018, evento 2186671, firmado com a empresa Qualyteam Sistemas de Informática Ltda - EPP,
conforme Informação nº 5520/2022 - DIVPODG, evento 4179571 e Despacho nº 12633/2022-ORCDIFIN evento 4181915, o qual
passará a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo
consignada:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1156.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1500
[...]".
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.

Extratos de contratos
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000001626-1
CONTRATO Nº 54/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Slopegeo Geotechnics - Engenharia de Projetos e Geotecnia EIRELI.
OBJETO: Contratação de serviços especializados para sondagem à percussão nos terrenos propostos à construção do novo
Fórum da Comarca de Tocantinópolis e para Construção da Sede da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT.
VALOR: O total do presente Instrumento é de R$ 13.690,00 (treze mil seiscentos e noventa reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá vigência a partir de sua assinatura, adstrito ao seu crédito orçamentário, conforme disposto no art.
57 da Lei nº 8.666/93.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022..
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000001856-6
CONTRATO Nº 44/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas – Ltda
OBJETO: Contratação da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada
Banco de Preços, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a
fim de facilitar a pesquisa de preços para estimar os custos das contratações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais)?, compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 1/03/2022.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022
PROCESSO 21.0.000012749-0
CONTRATO Nº 63/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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CONTRATADA: Distribuidora W F EIRELI.
OBJETO: Aquisição de Switches de 24 portas 10/100/1000 não gerenciáveis para o atendimento do Projeto Audiências
Criminais Telepresenciais para uso nas unidades prisionais do Estado do Tocantins,
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 37.499,00 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no respectivo crédito orçamentário, ressalvado o
período de garantia e suporte técnico.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2417
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.

Extratos de termos aditivos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 87/2021
PROCESSO 21.0.000000875-0
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Araguaia Motors Comércio de Veículos e Peças – Ltda
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº. 87/2021, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 14/05/2022 a
13/05/2023, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2277
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 74/2020
PROCESSO 21.0.000015284-3
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes - Ltda
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 74/2020 por mais 12 (doze) meses,
bem como a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados LGPD..
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação do Contrato nº 74/2020 por mais 12 (doze) meses, ou
seja, pelo período de 01/06/2022 a 31/05/2023, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 41/2021
PROCESSO 21.0.000003354-2
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 41/2021 por mais 12 (doze) meses,
bem como sua repactuação em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 – Registro no MTE: TO000101/2021,
evento 4149183, do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do
Estado do Tocantins, conforme Despacho nº 8872/2022, evento 4154951 e inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 41/2021 por mais 12
(doze) meses, ou seja, pelo período de 01/03/2022 a 28/02/2023, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses.
DA REPACTUAÇÃO: Fica repactuado o Contrato nº 41/2021, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 –
Registro no MTE: TO000101/2021, evento 4149183, utilizando-se como fator de correção o INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), a qual apresentou 5,17 %, (cinco vírgula dezessete por cento) a título de reajuste do auxílio alimentação a partir 1º

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5139 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2022

41

de agosto de 2021 até 31 de dezembro de 2021 e consequentemente majoração do índice de 5,00 % (cinco por cento) sobre o
piso salarial da categoria, a partir de 1° de janeiro de 2022
Após a repactuação o valor mensal do contrato nº 41/2021, passará de R$ 68.718,40 (sessenta e oito mil setecentos e dezoito
reais e quarenta centavos), para R$ 75.541,12 (setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos) e valor o
anual passará de R$ 824.620,80 (oitocentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte reais e oitenta centavos) para R$ 906.493,44
(novecentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos),
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.92 / 33.90.37
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022.

Extratos das atas de registro de preços
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000026328-9
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 4/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Tiago Roberto da Costa
OBJETO: Registro de preços, visando à contratação futura da prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000026328-9
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 4/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Moda Car Serviços Automotivos – Ltda
OBJETO: Registro de preços, visando à contratação futura da prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 385/2022, de 28 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 28/02 a 14/03/2022, a partir de 28/02/2022 até 14/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 15/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabio Costa Gonzaga
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 201/2022, de 28 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);
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CONSIDERANDO o afastamento de remoção provisória, da servidora SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER, matrícula nº 89922,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL, no período de
01/01/2022 a 31/12/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107447;
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 Tornar sem efeito a PORTARIA N° 150/2022, Publicado em 11/02/2022, DJe nº 5128
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/01/2022 à 31/01/2022

352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/02/2022 à 31/12/2022

Publique-se. Cumpra-se.

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 388/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 THIAGO DA CUNHA SANTOS, matrícula nº 353712, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 389/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 DAVI RIBEIRO PIRES, matrícula nº 40181, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 28/02 a 29/03/2022, a partir de 28/02/2022 até 29/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 05/06 a 04/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 391/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GOIATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVEIRA, matrícula nº 144752, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Rodrigo Da Silva Perez Araujo
Diretor do Foro Substituto
PORTARIA FÉRIAS Nº 392/2022, de 02 de março 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 WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA, matrícula nº 991780, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 26/02 a 27/03/2022, a partir de 26/02/2022 até 27/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 393/2022, de 02 de março 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 RICHARD CAPITANIO, matrícula nº 354002, relativas ao período aquisitivo 2018/2019,
marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, 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 394/2022, de 02 de março 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 CESAR NOBRE DA SILVA, matrícula nº 353594, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, 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
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PORTARIA FÉRIAS Nº 395/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JAILSON DE BRITO OLIVEIRA, matrícula nº 353178, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 15/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 15/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 15/08/2022, 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 396/2022, de 02 de março 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 WYLKER SOUSA CRUZ, matrícula nº 352857, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 02 a 31/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 397/2022, de 02 de março 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 ORNATO BENIGNO BRITO, matrícula nº 352481, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, 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 398/2022, de 02 de março 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:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor VALDERLANIO LEITE TEIXEIRA, matrícula nº 252847, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 399/2022, de 02 de março 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 HARTHEMYZA KATIENNE DE FATIMA LIMA ALVES, matrícula nº 198132, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, 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 400/2022, de 02 de março 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 ADRYANNE ROSA SANTOS DA COSTA PIRES, matrícula nº 158246, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 12/03/2022 até 30/03/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 12 a 30/04/2022, 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 401/2022, de 02 de março 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 JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA, matrícula nº 157445, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 19/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 19/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 22/03 a 08/04/2022, 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
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PORTARIA FÉRIAS Nº 402/2022, de 02 de março 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 VERA LÚCIA PONTES, matrícula nº 359427, relativas ao período aquisitivo 2018/2019,
marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 403/2022, de 02 de março 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 DIEGO DA SILVA SARAIVA, matrícula nº 357282, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 18/07 a 16/08/2022, 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 404/2022, de 02 de março 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 MARESSA MADEIRA PASSOS, matrícula nº 354911, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 21/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 21/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 21/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 405/2022, de 02 de março 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:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora SOLANGE CARVALHO BRAGANÇA MILHOMEM, matrícula nº 267632, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02 a 08/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 08/03/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 22 a 28/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 406/2022, de 02 de março 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 GIVALBER ARRUDA MARTINS, matrícula nº 265050, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01/02 a 02/03/2022, a partir de 01/02/2022 até 02/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 20/06 a 19/07/2022, 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 407/2022, de 02 de março 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 EVERTON PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 161949, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, 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 408/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE CONCEICAO DE SOUSA, matrícula nº 89432, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 28/02 a 29/03/2022, a partir de 28/02/2022 até 29/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 14/11 a 13/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Goncalves Marques
Diretor do Foro
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PORTARIA FÉRIAS Nº 409/2022, de 02 de março 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 BRUNO ODATE TAVARES, matrícula nº 352516, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 15/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 15/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 20/06 a 03/07/2022, 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 410/2022, de 02 de março 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 LUCILENE APARECIDA DA SILVA, matrícula nº 262745, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 02 a 31/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 31/03/2022, 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 411/2022, de 02 de março 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 MARA ROBERTA DE SOUZA MADEIROS, matrícula nº 255446, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, 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 412/2022, de 02 de março 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:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor SAMIR RYAM GABRIEL DIAS LEÃO, matrícula nº 361852, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, 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 413/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA, matrícula nº 352183, relativas
ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 414/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora RENATA MICHELE MARRA NUNES, matrícula nº 134658, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcio Soares Da Cunha
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 415/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO, matrícula nº 135655, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcelo Laurito Paro
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 202/2022, de 02 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E
EXECUÇÕES PENAIS, no período de 02/03/2022 a 02/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107555;
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
207754

RONIVALDO AIRES FONTOURA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

02/03/2022 à 02/03/2022

FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 416/2022, de 02 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora INEZ TEIXEIRA MATOS, matrícula nº 353386, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 417/2022, de 02 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora DANIELA FONSECA CAVALCANTE FRANÇA, matrícula nº 352582, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 418/2022, de 02 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA CAROLINA FRANÇA MALTA, matrícula nº 352225, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 419/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL, matrícula nº 229740, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Elias Rodrigues Dos Santos
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 420/2022, de 02 de março 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 JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA, matrícula nº 361213, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 02 a 31/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 31/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 421/2022, de 02 de março 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 GUILHERME ROCHA DOS SANTOS, matrícula nº 353137, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 422/2022, de 02 de março 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 PAULA JORGE CATALAN MAIA, matrícula nº 352649, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 15/02 a 05/03/2022, a partir de 15/02/2022 até 05/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 10 a 28/10/2022, 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 423/2022, de 02 de março 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 ANTONIA CABRAL DA COSTA CIRILO, matrícula nº 205167, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 30/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 424/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 02 a 16/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 16/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 05 a 19/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabio Costa Gonzaga
Diretor do Foro

ESMAT
Editais
EDITAL nº 037, de 2022 – SEI nº 22.0.000005992-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no seminário DESAFIOS E IMPACTOS DA SUSTENTABILIDADE NA ERA DIGITAL, a se
realizar nos dias 17, 18 e 19 de março de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos
legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
1.1 Nome: Desafios e Impactos da Sustentabilidade na Era Digital.
1.2 Objetivo: Compreender os fundamentos teóricos e conceitos básicos das inovações tecnológicas, do uso da inteligência
artificial, bem como as possibilidades de ferramentas facilitadoras que agregam valores e respondem às expectativas das
corporações e do judiciário, que geram uma nova visão de sustentabilidade na gestão administrativa, de pessoas e culturais.
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1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 25 de fevereiro a 17 de março de 2022
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat.
1.5 Públicos-Alvo:





Magistrados, magistradas, servidores, servidoras do Poder Judiciário Tocantinense;
Advogados(as) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
Estudantes;
Público em geral.

1.6 Carga Horária: 12 horas-aula
1.7 Modalidade: Híbrido: Presencial e EaD
1.8 Local: Presencial: Centro de Convenções do Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro
EaD: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
2. VAGAS:
2.1 Quantidade de Vagas: 1.500
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados, magistradas, servidores, servidoras do Poder Judiciário Tocantinense;
3.2 Serem advogados(as) inscritos(as) na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
3.3 Serem estudantes;
3.4 Terem interesse pela temática;
3.5 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital;
4.2 A frequência Virtual: será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema
Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso
na data do Evento; e
4.3 A freqüência presencial serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula, mediante leitura do
código do aluno, no formato de barras;
4.3.1 Na modalidade presencial haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para início, e 15 minutos antes do
horário definido para o final da atividade;
4.3.2 Excepcionalmente, na modalidade presencial, quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de
barras, poderá haver lista de presença, a qual deverá ser assinada exclusivamente pelo aluno;
4.4 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;
4.5 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail:
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256;
4.6 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
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5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO

DIA

DESAFIOS E IMPACTOS DA SUSTENTABILIDADE NA ERA DIGITAL
HORÁRIO
ATIVIDADE
ABERTURA


Desembargador Marco Villas Boas

Presidente do Copedem, Diretor Geral da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) – Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins


Das 19h às 19h30
Dia 17 de março de 2022

Desembargador Caetano Levi Lopes

Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM)
– Tribunal de Justiça de Minas Gerais


Desembargador José Laurindo de Souza Netto

Presidente no Conselho de Presidentes de Tribunais de
Justiça do Brasil (CONSEPRE)


Desembargador Henrique Carlos Andrade Figueira

Presidente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
PALESTRA DE ABERTURA
Das 19h30 às 20h

Sustentabilidade, Igualdade e Educação Corporativa
Ministro João Otavio de Noronha
Superior Tribunal de Justiça

ABERTURA
Desembargador Marco Villas Boas
Presidente do Copedem
Das 15h às 15h30

Juiz Desembargador José Igreja Matos
Presidente na União Internacional de Magistrados
Juíza Renata Gil
Presidente na AMB
PAINEL SAÚDE
Cenário da ANS para manter a sustentabilidade do setor
(30min)
Doutor Paulo Rebello Filho
Diretor-Presidente na Agência Nacional de Saúde (ANS)

Dia 18 de março de 2022

Das 15h30 às 16h30

Implicações da LGPD na Judicialização da Saúde (15min)
Doutora Nathalia Pompeu
Superintendente Jurídica na Abramge

LGPD no Setor de Saúde (15min)
Doutor Pablo Meneses
Vice- Presidente na Qualicorp
Presidente do Painel: Ministro Paulo Sanseverino
Superior Tribunal de Justiça
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PAINEL SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO
Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico e Social
(30min)
Doutor Saulo Puttini
Diretor Jurídico no BNDES
Das 16h30 às 17h30
Sustentabilidade Digital – Medidas de Prevenção a
Fraudes (30min)
Doutor Luis Vicente de Chiara
Diretor Jurídico na Febraban
Presidente do Painel: Ministro João Otavio de Noronha
Superior Tribunal de Justiça
Das 17h30 às 18h – COFFEE BREAK
PAINEL PREVENÇÃO A FRAUDES
Prevenção a Fraudes à luz da LGPD (20min)
Doutora Patricia Thomazelli
Diretora Jurídica na Serasa Experian
Das 18h às 18h40
Segurança Cibernética (20min)
Doutor André Paranhos
Sócio na Falconi
Presidente do Painel: Ministro Sebastião Reis
Superior Tribunal de Justiça
PAINEL AGRO
A decolagem tecnológica no agronegócio (15min)
Doutor Thiago Magalhães Silva
Presidente no Sindag
Das 18h40 às 19h10

Sustentabilidade no setor sucroenergético: a revolução
ESG (15min)
Doutor Antônio de Pádua Rodrigues
Diretor Técnico na Única
Presidente do Painel: Ministro Paulo Moura Ribeiro
Superior Tribunal de Justiça
PAINEL CRIPTOATIVO
Regulação do Mercado de Criptoativos (20min)
Das 19h10 às 19h30
Vanessa Butalla
Head do Jurídico no Mercado Bitcoin
Presidente do Painel: Desembargador Marcelo Buhatem
Presidente da Associação Nacional de Desembargadores (ANDES)
PAINEL TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Desafios da Regulação da Inteligência Artificial (60min)
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Superior Tribunal de Justiça
Das 15h às 16h30
Dia 19 de março de 2022

Desenvolvimento responsável de tecnologia com vista ao
desenvolvimento do Metaverso (30min)
Doutora Monica Rosina
Gerente de Políticas Públicas no Brasil no Facebook

Doutor Carlos Affonso de Souza
Professor na UERJ
Presidente do Painel: Desembargadora Cristina Tereza Gaulia
Diretora Geral da Emerj
PAINEL PREVIDÊNCIA
A Competitividade e Segurança da Previdência
Das 16h30 às 17h
Complementar na Nova Economia Digital (30min)
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Doutor Luiz Ricardo Marcondes
Presidente na ABRAPP
Presidente do Painel: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga
Diretor na Enamat- TST
Das 17h às 17h30 – COFFEE BREAK
PAINEL MEIO AMBIENTE
Logística reversa de resíduos sólidos – desafios atuais
(30min)
Das 17h30 às 18h
Doutora Marina Monné
Advogada na Rennó Penteado Sampaio
Presidente do Painel: Ministro Benedito Gonçalves
Superior Tribunal de Justiça
TALK SHOW GESTÃO, PESSOAS E TECNOLOGIA
Ministro Luís Roberto Barroso
Superior Tribunal Federal (a confirmar) (20min)
Das 18h às 19h

Dia 19 de março de 2022

Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira
2º Vice-Presidente do TJRS (20min)

Doutora Viviane Martins
CEO na Falconi (20min)
Moderadores: Desembargador Caetano Levi Lopes
Presidente na ENM
Desembargador Marco Villas Boas
Presidente no Copedem
PAINEL JUDICIÁRIO
A Magistratura do Futuro (30min)
Das 19h às 19h30
Ministro Luis Felipe Salomão
Superior Tribunal de Justiça
ENCERRAMENTO
Ministro João Otavio de Noronha
Superior Tribunal de Justiça

Das 19h30 às 20h

Desembargador Caetano Levi Lopes
Diretor Presidente na ENM
Juiz Desembargador José Igreja Matos
Presidente na União Internacional de Magistrados

CARGA HORÁRIA TOTAL

Desembargador Marco Villas Boas
Presidente no Copedem
12 horas-aula

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do Seminário.
Palmas-TO, 24 de fevereiro de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des . RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

