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

Execução Fiscal Nº 0002761-24.2020.8.27.2702/TO
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
RÉU: ALMEIDA & VERNIER LTDA – CNPJ 05974638000147
INITMAÇÃO do da executada. SENTENÇA Ante a inércia da parte executada acerca do bloqueio de evento 55, DEFIRO como
postulado no evento 59. Converto a penhora em depósito em favor do exequente. EXPEÇA-SE o alvará.Ademais, considerando
a liquidação do débito exequendo, extingo o feito na forma do art. 924, II, do NCPC. Após o depósito em favor do credor, ao
arquivo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Datado, certificado e assinado pelo EPROC. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

ARAGUAÇU
1ª escrivania cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: eproc, consulta processual) Processo: 0000749-96.2018.8.27.2705 chave do
processo 757239299518 Ação: INTERDIÇÃO Requerente: Arlette Barcelos Costa de Freitas Requerido: Solange Brasileiro de
Freitas Prazo: 10 dias Finalidade: FAZ SABER a quanto o presente Edital de Publicação , virem ou tiverem conhecimento, que
tramita nesta Comarca os autos acima mencionados, que foi proferido sentença nos autos acima mencionados, conforme teor a
seguir transcrito: Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para decretar a interdição total de Solange Brasileiro de
Freitas, nomeando-lhe curador(a) para todos os atos da vida civil, sua esposa, Arlete Barcelos Costa de Freitas, a qual
incumbe representá-lo na defesa de seus direitos principalmente, frente aos órgãos públicos da administração em geral (INSS,
Unidades de Saúde) e privados (bancos em geral), extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil. Lavre-se o termo de curadoria definitiva, especificando os poderes do(a) curador(a)
frente ao exercício de gerir a vida do curatelado, nos termos acima delineados. Após, intime-se o(a) curador(a) nomeado(a) para
assiná-lo em cartório, no prazo de cinco dias Transitada em julgado, inscreva a sentença no Registro de Pessoas Naturais de
Araguaçu-TO, bem como providenciem a sua averbação no assento de nascimento do(a) interditando(a), nos termos dos
artigos 89, 92 e 107, § 1°, da Lei n° 6.015/73, publicando-a imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do
Tribunal de Justiça do Tocantins e na Plataforma de Editais do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, onde deverá permanecer
por 06 (seis) meses, bem como na Imprensa local por uma vez e na Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do edital os nomes do(a) interditado(a) e do(a) curador(a), causa da interdição, os limites da curatela, conforme dispõe
o artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem. Cumpra-se. Araguaçu, 21/outubro/2019. NELSON RODRIGUES DA
SILVA - JUIZ DE DIREITO

ARAGUAINA
1ª vara cível
Intimações às partes

Autos n. 0000822-36.2016.8.27.2706 / Chave: 603532628416 – AÇÃO DE USUCAPIÃO
Requerente: JOÃO OLIVEIRA DE MORAIS E MARIA NATALIA LUZ MILHOMEM
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA
Requeridos: CARLOS DO PATROCÍNIO SILVEIRA e EMA LAURINDA SPEGIORIN SILVEIRA
Advogado: JOSE EDGARD TOLENTINO LOOPES e CARLOS JÚNIOR SPEGIORIN SILVEIRA
Rquerida: GOIANIA LEITE VIEIRA DE COIMBRA – CPF 440.836.961-68
Requerido: JOAQUIM FERREIRA COIMBRA – CPF 014.368.721-20
INTIMAÇÃO: FICAM OS REQUERIDOS GOIANIA LEITE VIEIRA DE COIMBRA – CPF 440.836.961-68 e JOAQUIM FERREIRA
COIMBRA – CPF 014.368.721-20 INTIMADOS do despacho do evento 322 e da certidão do evento 331 e 332.
DESPACHO DO EVENTO 322: Ante as manifestações dos eventos 299 e 320, designe-se audiência de conciliação, a ser
realizada por videoconferência no CEJUSC de Araguaína/TO. Cumpra-se.
CERTIDÃO DO EVENTO 331: Certifico que designo o dia 18/04/2022, às 14h00min, para realização da audiência de
conciliação a ser realizada por videoconferência no CEJUSC. O referido é verdade e dou fé. Araguaína/TO, data e horário na
assinatura digital. Dayane B Borges de Sousa
CERTIDÃO DO EVENTO 332: INTIMAR a parte da data designada para realização da audiência de conciliação - evento 331, a
ser realizada por videoconferência no CEJUSC de Araguaína/TO, nos termos e advertências do despacho/decisão do
evento 322, cientificando-o que será encaminhado o link para acesso próximo à audiência designada, bem como será
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disponibilizado no processo. Autorização: Art. 93, XIV, da CRFB; artigos 152, VI, § 1º, e 203, § 4º, ambos do CPC; provimento
011/2019/CGJUS/TO; e portaria 001/2019/1VCIV/ARN. Araguaína/TO, data e horário na assinatura digital.
Autos n. 0019217-37.2020.8.27.2706/TO / Chave: 962294621120 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
Requerente: EVA LIMA DA SILVA ESPÍNDOLA e VALDIR ESPÍNDOLA DIAS
Advogado: GIANCARLO GIL DE MENEZES
Requerido: LAURO DE FREITAS LEMES – CPF 460.714.076-72
INTIMAÇÃO: FICA O REQUERIDO LAURO DE FREITAS LEMES, CPF 460.714.076-72, INTIMADO da decisão do evento 44,
bem como do ato ordinatório do evento 51, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ART. 346
DO CPC.
DECISÃO DO EVENTO 44: SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO
1 DA REVELIA DA PARTE REQUERIDA
O requerido fora citado pessoalmente e não apresentou contestação no prazo legal - evento 34.
Portanto, DECLARO a revelia do requerido e a incidência dos seus efeitos, conforme art. 344 do CPC.
2 PONTOS CONTROVERTIDOS
Fixo como questões de fato:
a) existência de contrato de promesse de compra e venda entre as partes em relação a 3 (três) lotes urbanos, quai seja, lotes nº
5, 6 e 7, da Rua Beija-Flor, setor Maracanã, nesta cidade.
b) inadimplemento do requerido em relação ao valor ajustado para a venda dos imóveis e consequente causa de rescisão do
negócio jurídico e retorno da posse dos imóveis aos autores;
c) existência de obrigação do requerido de promover o pagamento de indenização aos autores por perdas e danos no valor dos
imóveis objeto do contrato (R$ 65.000,00);
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado é dos autores, incumbindo ao requerido o ônus da prova dos fatos
impeditivos, modificativos e extintivos, conforme art. 373, I e II do CPC.
3 DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS
DEFIRO a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal das partes.
Eventuais documentos poderão ser juntados, observando-se quanto a isso o disposto nas normas do art. 434 e 435 do CPC.
3 DA MATÉRIA DE DIREITO APLICÁVEL
Delimito a matéria de direito nas normas do CC referentes aos negócios jurídicos e responsabilidade civil contratual.
4 DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
A presente demanda de conhecimento está em fase instrutória, aguardando a realização da audiência de instrução.
Como é de conhecimento geral, os trabalhos presenciais estão sobrestados em decorrência da adoção de medidas de expansão
da pandemia COVID-19.
Nesse contexto, fora editada a portaria conjunta nº 11/2021 pelo TJTO, a qual regulamenta a realização de audiências por
videoconferência e telepresenciais e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de
primeira instância.
Para a realização das audiências por videoconferência o TJTO determinou a utilização do software de videoconferência
denominado Sistema de videoconferência e audiência do Tocantins - SIVAT.
No que se refere à intimação das partes, devem ser observadas as diretrizes constantes da referida portaria conjunta nº
11/2021 do TJTO.
7 CONCLUSÃO
Cumprido o disposto no art. 357 e incisos do CPC/15, DECLARO saneado o processo; ressaltando que as partes poderão, de
comum acordo, solicitar a homologação da fixação de questões de fato e direito indicadas por elas, a que se referem os incisos II
e IV do artigo 357, caso em que haverá homologação do juízo em substituição às acima fixadas.
Determino:
1 AGUARDE-SE o prazo de 05 (cinco) dias em cartório – artigo 357, §1º, CPC/2015.
2 após, estável esta decisão, DESIGNE-SE conforme calendário da secretaria, data e horário para a realização da audiência de
instrução e, após, PUBLIQUE-SE, na página desta vara no instagram (civel1araguaina), para maior publicidade, a relação dos
processos com audiência designadas para as temporadas das audiências virtuais;
3 no ato de designação de audiência de instrução a secretaria fará constar a identificação da sala de reunião virtual criada
no software de videoconferência, mediante indicação da identificação (ID), senha e link (art. 5º da portaria conjunta nº 11/2021 do
TJTO);
4 no dia e hora marcados o servidor designado para a prática do ato ingressará na sala de reunião virtual e deverá certificar no
termo de audiência e na gravação audiovisual da audiência o ingresso ou a ausência das partes, de seus procuradores, do
representante do Ministério Público, do Defensor Público e das testemunhas, conforme o caso, respeitadas as normas
processuais vigentes quanto à ordem de oitivas (art. 8º da portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO);
5 INTIMEM-SE as partes para ciência acerca da audiência de instrução designada, bem como para apresentarem o rol de
testemunhas1, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contendo, o nome da testemunha, a profissão, o estado civil, a idade, o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e
do local de trabalho, sob pena de configurar desinteresse na produção da prova, preclusão e demais consequências legais.
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5.1 a intimação dos advogados das partes a que se refere o item 4 retro deverá ser realizada via e-Proc, e-mail – ou demais
meios especificados nos artigo 12 e seguintes da portaria em questão (portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO) - a ser enviado
para o endereço eletrônico dos advogados constituídos pelas partes constante dos autos, ao qual deverão ser anexados todos
os documentos que se fizerem necessários, devendo a secretaria confirmar o recebimento do e-mail por telefone, certificando
nos autos todos os atos praticados, com indicação da data e horário de realização da intimação;
5.2 a intimação deverá ser feita, também, diretamente às partes, por telefone e e-mail, quando forem prestar depoimento
pessoal. Observe-se o disposto nos artigos 5º, §9º, 12 e 18 da Portaria Conjunta nº 11/2021 do TJTO.
5.3 restando frustradas as diligências para localização de e-mail e telefone das partes para intimação pessoal delas para
prestarem depoimento pessoal, deverá a secretaria intimar o advogado constituído por elas por e-mail com confirmação de
recebimento por telefone – ou demais meios especificados nos artigo 12 e seguintes da portaria em questão - certificando nos
autos a data e horários de confirmação da intimação, para, no prazo de 02 (dois) dias, informar nos autos esses dados das
partes (telefone e e-mail), inclusive com a pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa
na forma do art. 77, IV, do CPC.
5.4 transcorrido o prazo do item 4 e silente qualquer das partes, faça-se a conclusão dos autos para deliberações do juízo;
6 CIENTIFIQUEM-SE os advogados das partes de que:
a) ficarão responsáveis pelo acesso à aludida plataforma de videoconferência por meio de dispositivo tecnológico que permita o
envio de imagem e som em tempo real (smartphone, tablet, notebook, etc.) mediante conexão estável à rede mundial de
computadores (internet) com banda suficiente para a realização do ato processual, bem como o acesso das partes e/ou
testemunhas a serem ouvidas ao ambiente virtual em que será realizada a audiência;
b) os tutoriais para a instalação e uso do software de videoconferências do TJTO (SIVAT) encontram-se disponíveis no seguinte
sítio eletrônico: http://www.tjto.jus.br/tic/index.php/servicos-de-tic/manuais/category/148-servico-de-videoconferencia-eaudiencias-telepresenciais-do-tjto;
c) ficam responsáveis por informar ou intimar a testemunha que arrolaram acerca do dia e hora designados para a realização da
audiência de instrução (CPC, art. 455);
d) a ausência da testemunha decorrente de inexistência, insuficiência ou falha técnica dos meios de comunicação, não
ocasionará a preclusão da prova, cabendo ao Juízo decidir sobre o caso concreto (art. 5º, §1º da portaria conjunta nº 11/2021 do
TJTO);
e) caso a parte ou testemunha não possua os recursos necessários para participar da teleaudiência, deverá comunicar,
apresentando justificativa relevante, em até 10 dias antes do ato, sob pena de suportar os efeitos legais da ausência ao ato
processual (art. 5º, §3º da portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO);
f) será criada uma sala de reunião virtual no software de videoconferência do TJTO (SIVAT), a qual será regularmente gravada
para posterior juntada aos autos eletrônicos;
g) o acesso à sala de reunião virtual no software de videoconferência do TJTO (SIVAT), será realizado mediante a identificação
(ID), senha e link que lhe serão informados pela secretaria do juízo;
h) deverão orientar as partes e/ou testemunhas sobre o acesso à sala virtual de audiência e de que durante sua oitiva devem
manter sua atenção para a câmera do dispositivo eletrônico, evitando interferência na colheita de seus depoimentos, o que lhes
será reforçado pelo juízo antes de sua oitiva;
i) caso exista dúvida sobre a identidade das partes, a requerimento, deverá o ato ser reagendando e realizado na forma
presencial (art. 9º, §2º da portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO);
j) a ata da audiência deverá ser, ao final, assinada pelo magistrado e anexada aos autos do processo, lançando-se a
movimentação processual pertinente no e-Proc (art. 10, §1º da portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO);
k) antes da assinatura e publicação da ata, ela deverá ser disponibilizada às partes para que manifestem, na gravação, se estão
ou não de acordo com o seu conteúdo (art. 10, §2º da portaria conjunta nº 11/2021 do TJTO);
l) o juízo irá deliberar acerca do prazo para alegações finais durante a audiência de instrução.
7 Outrossim, OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, no que for aplicável.
Intimem-se. Cumpra-se.
ATO ORDINATÓRIO DO EVENTO 51: INTIMAR a parte do agendamento da audiência de instrução no SIVAT - Sistema de
Videoconferência e Audiências do Tocantins, para o dia 25/04/22, às 15h00min, nos termos e advetências da decisão do
evento 44, dos itens 5 e 6 da referida decisão, bem como do link da audiência:
Título: 0019217-37.2020.8.27.2706 - EVA LIMA DA SILVA ESPÍNDOLA e outro X LAURO DE FREITAS LEMES
Tempo: 25/04/2022 15:00 ~ 25/04/2022 17:30 (UTC-03:00)
ID: 84949
Senha: 463152
Descrição: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Entrar na videoconferência:
1) Diretamente pelo link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=Y591BKITR05sY0YxUzaNwQ==
OU
2) Acesse e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login
Araguaína/TO, data e horário na assinatura digital.
Dayane B. Borges de Sousa
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Boletins de expediente

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000826-32.2009.8.27.2706/TO
AUTOR: MARLI FURLANETTO
RÉU: ELIZETE GONÇALVES DA SILVA - REVEL
RÉU: JOSE SOARES DE SOUSA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 137: "Tendo em vista que foram cumpridas as formalidades legais posteriores ao pedido de
adjudicação do bem apresentado pelo exequente, deve então o procedimento seguir na forma prevista no art. 877 do CPC, o
qual aduz que "transcorrido o prazo de 05 (cinco) dia, contado da última intimação e decidias eventuais questões, o juiz ordenará
a lavratura do auto de adjudicação". Todavia, considerando que o imóvel que o exequente pretende adjudicar fora avaliado em
08/2018 (evento 65), devem os autos serem remetidos à COJUN para que sejam realizados cálculos de atualização monetária
do valor da avaliação do imóvel. Ademais, a parte autora também deve atualizar o valor da dívida, para que se possa precisar o
valor a ser restituído ao executado, considerando que, no caso, o valor do crédito é inferior ao do imóvel penhorado (evento 116),
tudo conforme prevê a norma do art. 876, §4º, inciso I, do CPC/15. Após, as partes deverão ser intimadas para ciência do valor
atualizado da avaliação em razão da correção monetária incidente sobre o valor da avaliação do imóvel, para que, assim, ao
final, seja dado o devido andamento à marcha processual, com a lavratura do auto de adjudicação e demais atos posteriores.
Assim, antes de decisão final, determino: 1 REMETAM-SE os autos à COJUN para cálculo do valor atualizado da avaliação do
imóvel, realizada no evento 65; 2 cumprido o item 1 retro, VISTAS às partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias; 2.1 No prazo
fixado, deve o exequente também apresentar a planilha atualizada do débito. 3 Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se".
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NO EVENTO 137. TOTAL GERAL = R$ 79.885,60. INTIMAÇÃO AO REVEL.
Execução de Título Extrajudicial Nº 0015106-78.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: PATRICIA SANTOS BEZERRA DANTAS - REVEL
RÉU: MARIA EDIVALDA DE FREITAS SOUSA - REVEL
RÉU: HELTER JACINTO DANTAS - REVEL
RÉU: M E DE FREITAS SOUSA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 171: "Como cediço, a alienação do bem penhorado pode ser realizada por iniciativa particular
ou hasta pública. Assim, DEFIRO o pedido de realização de leilão público para tentativa de expropriação do veículo penhorado. 1
Do prazo entre o primeiro e o segundo leilão. Conforme art. 886, V, do CPC, o edital que antecede a realização do leilão
deverá conter a indicação do local, dia e hora do segundo leilão caso o primeiro reste inexitoso. Diferentemente do que ocorria
no CPC/73, o qual estipulava expressamente no texto legal o prazo mínimo de 10 a 20 dias entre o primeiro e o segundo leilão
(art. 686, VI, CPC/73), observa-se que a novel legislação restou silente no tocante a esse intervalo mínimo de datas entre o
primeiro e o segundo leilão (art. 886, V, CPC/15). Diante desse contexto, e considerando os princípios da menor onerosidade e
da razoabilidade, denota-se que o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de intervalo entre o primeiro e o segundo leilão se revela
adequado, evitando-se a ausência de êxito do primeiro leilão, tendo em vista que o intervalo mínimo de apenas 30 minutos em
regra apresentado pelo leiloeiro para a realização do segundo leilão não estimularia os interessados na arrematação do imóvel
em primeiro leilão tendo em conta o considerável desconto em um curto espaço de tempo, o que encontra óbice no sobredito
princípio da menor onerosidade. 2 Do preço mínimo para a arrematação do bem em primeiro leilão. Em primeiro leilão a
arrematação não poderá ser realizada em valor inferior ao da avaliação do bem. 3 Do preço mínimo para a arrematação do
bem em segundo leilão. Considerando que o bem penhorado se trata de um imóvel, e que o art. 891 do CPC autoriza ao juiz
estipular o preço mínimo para arrematação, FIXO o montante de 60% do valor atualizado da avaliação do imóvel como menor
preço para arrematação em segundo leilão. 4 Da necessidade de atualização monetária do valor da avaliação. Compulsando
os autos, se constata que o imóvel objeto de penhora fora avaliado em 11/12/2019 (ev. 88), de modo que deve ser promovida a
atualização monetária do valor avaliação, uma vez que com o decurso do tempo ocorrera a perda de poder aquisitivo do valor
nominal da avaliação em razão da inflação. Assim, determino: 1 REMETAM-SE os autos à COJUN para atualização monetária
do valor da avaliação do bem penhorado (evento 88); 2 juntado aos autos o valor atualizado da avaliação do bem, dê-se ciência
às partes; 3 se o valor da última atualização do débito possuir mais de 120 (cento e vinte) dias, INTIME-SE o exequente para
apresentar planilha de atualização da dívida, no prazo de 30 (trinta) dias; 4 NOMEIO o Sr. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE
MENEZES, matrícula JUCETINS nº 2012.09.0015, portador do CPF nº 434.240.906-20 e do RG nº 11.117.093 SSP/TO,
residente na Quadra 406 Norte, Alameda 09, Lote 19, QI 05, Palmas/TO, que atuará como Leiloeiro Oficial; 5 INTIME-SE o Sr.
Leiloeiro designado, via e-proc, para as providências necessárias à consecução da hasta pública; 6 ARBITRO ao leiloeiro
comissão da seguinte forma: (i) em caso de arrematação, 05% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, a ser pago pelo
arrematante; (ii) em caso de adjudicação, 02% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; (iii) em
caso de remição e acordo, 02% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado e (iv) em caso de
cancelamento do leilão, 02% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o motivou; 7 INTIMEM-SE as
partes, mormente no que se refere à aceitação do leiloeiro nomeado, no prazo de 05 (cinco) dias; 8 após o transcurso do prazo
do item 6 retro, INTIME-SE o sr. leiloeiro para informar datas para a realização de hasta pública, advertindo-o de que deverá
observar os seguintes critérios: a) preço mínimo para arrematação do bem móvel ou semovente em primeiro leilão no montante
do valor atualizado da avaliação, sob pena de alienação do bem por preço vil (CPC, art. 891); b) preço mínimo para arrematação
do imóvel em segundo leilão no montante de 60% (sessenta por cento) do valor atualizado da avaliação, sob pena de alienação
do bem por preço vil (CPC, art. 891); c) caso o bem não seja arrematado em primeiro leilão, a data do segundo leilão deverá ser
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designada observando-se o intervalo mínimo de 10 (dez) dias úteis após a data do primeiro leilão negativo. 9 cumpridos todos
os itens retro, faça-se a conclusão do feito. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Nº 0026617-05.2020.8.27.2706- (Chave nº 641430486220) - proposta por LUZIA DO NASCIMENTO FONSECA, para
liberação de valores em nome do Extinto MARIO DO NASCIMENTO FONSECA, portador do Registro Geral nº. 1.373.755,
SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 151.151.271-72, falecido em 17/10/2020, filho de Pedro Nolasco da
Fonseca e Geralda Rosa da Fonseca, conforme Certidão de Óbito Matricula 126995 01 55 2020 4 00091 225 0036199
66 lavrada junto ao CRC de Araguaína-TO., do prazo de contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a todo o teor do
processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos:
Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave,
indicados acima. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei
e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, que digitei e subscrevi.
Araguaína-TO., aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (02/03/2022).

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°
00284335620198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e EURISVAN ARAÚJO MESSIAS, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido aos 09.01.1987, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, filho de Josineide Feitosa Messias e Dourivan Araújo
Bezerra, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta
o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, 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°
00094070420218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e LUCAS GOMES DE SOUSA, brasileiro, nascido em 06
de maio de 1995, filho de Simone Gomes, CPF 046.150.391-31, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO
, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não
constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal., 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
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dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00061287820198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e MARCELO GUIMARÃES SILVA, brasileiro, casado,
autônomo, filho de Raimundo Pereira da Silva e de Maria das Graças Guimarães Silva, natural de Arapoema/TO, nascido em
11/09/1988, RG nº. 1.037.331, 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 artigo 12
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), 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.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002318631.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO SUPERBOX EIRELI e LUCILEIA
NONATA ROCHA SOUSA, CNPJ/CPF nº 07.915.144/0001-17 e 808.801.181-72, 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 61 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do
Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente (evento 39) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e de
seus sócios no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que:
1. Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seus sócios representantes
junto ao SERASA. 2. Intime-se as partes da presente decisão. 3. Após, volvam os autos para analise da suspensão do
feito nos termos do art. 40 da LEF. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de março de 2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0000531-26.2022.8.27.2706
Acusado: R.DO.N.M
Vítima: M.DAS.G.M
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: R.DO.N.M, brasileiro, nascido aos
31/01/2003, desempregado, cadastrado no CPF de nº 065.371.851-05, filho de Saara Batista do Nascimento, atualmente em
local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante
o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel onde reside a
requerida, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de
Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após
o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido
deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no
local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos)
metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer
meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de
frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica
da ofendida. fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso,
na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração
do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação,

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5140 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2022

8

se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em
julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença
absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas
serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste,
devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.
Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de
representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses...". Para conhecimento de
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins
e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 02 de
março de 2022.

AUGUSTINÓPOLIS
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal
tramita os autos da ação penal nº 00001638320148272710–Chave 650421179514, figurando como acusado JURANDIR
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 19/07/1967, natural de Governador Eugênio Barros - MA,
filho de Valdir Ferreira dos Santos e Valdereza Rodrigues dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme
certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 66. Não sendo possível intimá-lo pessoalmente, INTIMO-O da sentença
condenatória prolatada no evento 92 e abaixa transcrita, para querendo, no prazo improrrogável de 05(cinco), oferecer recurso
próprio através de advogado constituído. “SENTENÇA.....III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal para CONDENAR o acusado JURANDIR RODRIGUES DOS SANTOS, pela conduta tipificada no artigo art. 129,
§1º, inc. II, do Código Penal. Passo a dosar a pena, em atenção às diretrizes do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e
do artigo 68 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Analisando as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade do acusado foi normal à espécie, pois a
conduta dolosa verificada faz parte do tipo penal; o acusado não possui antecedentes criminais registrados nos sistemas Eproc e
Seeu, além disso, sua conduta social aparenta ser normal à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade, razão pela qual deixo de considerá-la negativamente; os motivos são ínsitos ao próprio tipo penal; as
circunstâncias do crime foram evidenciadas na instrução penal; as consequências do ilícito não foram de extrema gravidade, mas
acentuadas, tendo em vista que a vítima sofreu perigo de vida, situação ínsita ao próprio delito; o comportamento da vítima já é
valorado como atenuante; por fim, não há elementos para aferir a situação econômica do Réu, embora seja presumidamente
hipossuficiente por ser assistido pela Defensoria Pública. Assim, nesta primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais que
lhes sejam desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase de
individualização da pena ocorre uma circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, "c", do CP. Acontece que a pena foi fixada
no mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, de acordo com a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena constato a inexistência de causas de diminuição ou aumento
de pena para o crime de lesão corporal grave restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão. IV – DA FIXAÇÃO
DO REGIME PRISIONAL. Considerando a pena privativa aplicada e não ser o Réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “c”,
do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena. V – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que
ausentes os requisitos legais autorizadores da concessão do benefício. Contudo, é cabível a aplicação da suspensão condicional
da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal. Presentes os requisitos legais, concedo-lhe o SURSIS, pelo prazo de dois anos,
nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal, sendo que durante todo o período de suspensão o Réu deverá comparecer
obrigatoriamente pessoalmente em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Como as condições do
SURSIS se revelam, em tese, mais gravosas que as do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, com o
trânsito em julgado da sentença, na audiência admonitória, deverá ser indagado ao Réu qual a sua preferência: cumprir as
condições da suspensão da pena ou cumprir a reprimenda, sendo orientado das consequências da sua escolha. Concedo ao
Réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, vez que a pena fixada não recomenda a medida cautelar segregatória. VI
– DISPOSIÇÕES FINAIS. Condeno o Réu ao pagamento das custas judiciais, ficando suspensas em razão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita que defiro por ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública. Deixo de fixar o valor mínimo de
reparação dos danos causados pela infração porque não houve pedido a denúncia. Após o trânsito em julgado, comunique-se o
TRE, o Instituto de Identificação e expeça-se a Guia de Execução no SEEU. Deixo de ordenar a inserção do nome dos
sentenciados no rol dos culpados, em face da revogação da determinação esculpida no artigo 393, II, do Código de Processo
Penal. Para o cumprimento das determinações exaradas acima, expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumprase.Augustinópolis/TO, data certificada pelo sistema. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 25/02/2022. Elaborado por mim, Benonias
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Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074. Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da
Comarca de Augustinópolis-TO.

2ªvara cível de família e sucessões
Editais

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos (Processo nº 0006381-13.2016.827.2710),
tendo como requerente A.S. DA S.R, representada pela sua genitora Zeneide da Silva Rocha e como requerido Valdeci Leite
da Silva, sendo o presente para INTIMAR a requerente ZENEIDE DA SILVA ROCHA, brasileira, solteira, do lar, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da sentença lançada no evento 27... " POSTO ISSO, e por
tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para, com fulcro no art. 27 do ECA,
declarar o requerido VALDECI LEITE DA SILVA pai de ALEXIA SOPHIA DA SILVA ROCHA, que passará a se chamar ALEXIA
SOPHIA ROCHA DA SILVA , assim resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o requerido ao
pagamento de pensão alimentícia ao autor na importância mensal correspondente a seja 30% (trinta por cento) do salário
mínimo, devida a partir da citação e que deverá ser paga nos termos da fundamentação. Enfim, condeno também o requerido
(CPC 82, § 2º e 85) ao pagamento das custas do processo. Intime-se o requerido a apresentar documentos de identificação,
devendo o Senhor oficial de Justiça acostar cópia dos mesmos aos autos. Publique-se, registre-se, intime-se e, oportunamente,
expedido o mandado de averbação, arquivem-se. Ciência ao Ministério Público. Diligencias necessárias. Augustinópolis/TO, 06
de novembro de 2018. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou
expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 25 de fevereiro de 2022. Eu, Ivoneide Pereira da Silva, (Servidora de
Secretaria), que digitei, Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito.

Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR (a) Senhor(a) conforme relação abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO
e CURATELA.
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
CPF
00064317.2021.8.27.2710
NATAL DA SILVA SOUSA
FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA
538.189.892-49
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 18 dias do mês de
fevereiro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 275/2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 10 de fevereiro de 2022
O Dr. Jefferson David de Asevedo Ramos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a elevação da Comarca de Augustinópolis, bem como a redistribuição processual perante a 1ª e 2ª Vara;
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996.
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o sistema e-Gesp às nomenclaturas trazidas pela Resolução nº 28/2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Lotar os servidores como segue:





Jefferson David Asevedo Ramos, matrícula nº 357333, Juiz de Direito na 1ª Vara e Diretor do Foro da Comarca de
Augustinópolis;
Layse Sabrynna da Silva Rocha, matrícula nº 358015, Cedido, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Neide Maria dos Santos, matrícula nº 99330, Escrivão Judiciário, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Maria Neusa dos Santos, matrícula nº 144164, Técnico Judiciário, na 1ª Vara de Augustinópolis;
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Pociane Batista dos Santos, matrícula nº 358204, Cedido, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Zeina El Kadre de Melo, matrícula nº 354476, Cedido, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Tamyrys Rodrigues Almeida, matrícula nº 358014, Cedido, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Ivoneide Pereira da Silva, matrícula nº 143951, Técnico Judiciário, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Jákson Jaime Félix Pinheiro, matrícula nº 358049, Cedido, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Mizael de Sousa Lima Santos, matrícula nº 362792, Estagiário, na 1ª Vara de Augustinópolis;
Alan Ide Ribeiro da Silva, matrícula nº 352535, Juiz de Direito na 2ª Vara e Juiz Coordenador do CEJUSC;
Antônio Ricardo Carneiro Domingos, matrícula nº 360329, Chefe de Secretaria na 2ª Vara de Augustinópolis;
Benonias Ferreira Gomes, matrícula nº 43074, Técnico Judiciário/Chefe de Secretaria, na 2ª Vara de Augustinópolis;
Maria Nilma Martins Silva Abuquerque, matrícula nº 357960, Cedido, na 2ª Vara de Augustinópolis;
Valmicélia Maria de Jesus, matrícula nº 358585, Cedido, na 2ª Vara de Augustinópolis;
Eduarda da Silva Valadares, matrícula nº 360278, Estagiária na 2ª Vara de Augustinópolis;
Maria Clara Santos Silva, matrícula nº 362732, Estagiária na 2ª Vara de Augustinópolis;
Dhanielle Moita Morais, matrícula nº 358323, Estagiária na 2ª Vara de Augustinópolis;

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º. DETERMINAR a remessa de cópia da presente Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, para
conhecimento
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citação

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 0001719-58.2021.8.27.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado TAINA ALVES DOS SANTOS, brasileira,
solteira, profissão não informada, nascida aos 26/08/1955, natural de Dianópolis/TO, filha de Eliúde Alves dos Santos e pai não
informado, inscrita no CPF n° 068.135.631-65, como incurso nas sanções do Artigo . E como esteja em lugar incerto ou não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 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, 13 de Janeiro de 2022. Eu, CLARÍCIA TOLINTINO AGUIAR,
Servidor da Secretaria, digitei e conferi.
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 0002300-44.2019.8.27.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado VALDOR RIBEIRO SOUSA, brasileiro,
nascido aos 18/04/1981, filhode Odetina Ribeiro de Sousa, inscrito no RG sob o nº 910.420SSP/TO, telefone: (63) 99145-7000,
como incurso nas sanções do Artigo 306, caput. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
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
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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, 16 de Fevereiro de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.
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 0000993-71.2017.8.27.2701,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado HUBIRATAN MOURÃO DE SOUSA
BARROS, popularmente conhecidocomo “Bira”, brasileiro, solteiro, lanterneiro, nascido aos 05 de julho de 1979, natural de
Gurupi-TO, filho de Lourenço Rodrigues e Maria de Sousa Barros, como incurso nas sanções do Artigo 155, § 4º, I e IV,do
CódigoPenal brasileiro. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 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, 17
de Fevereiro de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.
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 0001915-96.2019.827.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado PAULO JÚNIOR SILVA ALVES, brasileiro,
solteiro, pintor, nascido aos dias 16/11/1998 na cidade deDianópolis/TO, filho de Maria Mires Silva Arcanjo Alves e Santana
Alves Da Silva, portador do CPF n°:071.794.371-23, como incurso nas sanções do Artigo 180, caput do Código Penal Brasileiro.
E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado
e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 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, 23 de Fevereiro de 2022. Eu,
Gustavo Bonifacio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.

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

O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins...
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais, uma Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal Nº 000017762.2022.8.27.2718/TO, que o Ministério Público desta Comarca move contra o réu JOÃO AMARO DE OLIVEIRA, brasileiro,
união estável, natural de Araguaina-TO, nascido aos 09.02.1980, filho de Maria das Graças de Oliveira Sousa, CPF n.º
028.648.301-75, residia na Fazenda Rio Ponte, zona rural, município de Babaçulândia-TO, o qual atualmente encontra-se em
lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 05
(cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão os
fatos alegados pela requerente presumir-se-ão aceitos pelo requerido como ocorridos (artigo 307, CPC). Determinou ainda sua
intimação da decisão do evento 04, para imediato cumprimento das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria da
Penha, as quais ficam desde já deferidas: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas
seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força
policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá
o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso
deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos)
metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas,
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devendo manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda
de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida; Notificação: Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em
último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registrados automaticamente abaixo (2/3/2022, às
16:59:29). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - 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 Contratos Bancários, Obrigações, DIREITO CIVIL
registrada sob o n. 00016049320198272720, 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 Inventário e Partilha, Sucessões, DIREITO CIVIL
registrada sob o n. 0003053-23.2018.8.27.2720, na qual figura como requerenteS MIQUILENA CAVALCANTE RIBEIRO E JOSÉ
JARDIM RIBEIRO e Requeridos JOSÉ DIAS CAVALCANTE, DOLORES GOMES DA MOTA CAVALCANTE, MARIA DE JESUS
DIAS CAVALCANTE, MARIA MARCELOS DOS SANTOS, PEDRINHO DIAS CAVALCANTE, vem por meio deste, CITAR os
demandados seus cônjuges ou companheiro, herdeiros e legatários, se houver herdeiro incapaz ou ausente e possíveis
interessados (art. 626, §1º c/c art. 259, III). para no prazo deste, para 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 21 (vinte e um) dias do mês de Janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e
dois (2022). Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local, na data de 22/01/2022. Eu, Orcean
Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142.

GUARAÍ
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.
O Doutor Fábio Costa Gonzaga Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que
lhe são conferidas na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Judicial da 1
ª Vara Cível, tramitam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº Processo nº 5000747-66.2013.8.27.2721 - Chave
do processo: 899162453913 proposta por BANCO DA AMAZONIA SA em face de ELIZABETE VASCONCELOS CHAVES
SOUSA (avalista), brasileira, casada, do lar, devidamente inscrita no CPF n° 339.367.576-15, residente e domiciliada na Rua
Raimundo Pereira dos Santos, n° 1507, Guarai - TO, atualmente com endereço ignorado, sete centavos), conforme
demonstrativo do débito, acrescidos das despesas judiciapara, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do
montante da dívida exeqüenda conforme demonstrativo do débito, já acrescido dos encargos legais, de juros de mora de 1% (um
por cento) ao ano, das multas respectivas, a ser corrigido até a data do efetivo pagamento e acrescido das custas e despesas
judiciais e demais cominações legais constantes do título, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$
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154.740,000,00(cento e cinqüenta e quatro mil e setecentos e quarenta reais), salientando que o pagamento integral da dívida no
prazo retro, reduzirá tal verba pela metade. Bem como INTIMAR o executado de que, independentemente de penhora, depósito
ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, se desejar, opor-se à execução por meio de embargos; bem como, no mesmo
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive
custas processuais e honorários advocatícios, poderá o executado pleitear que seja admitido a pagar o restante em até 6(seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês. E para que ninguém possa alegar
ignorância expediu-se o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum
Local, com sede no Edifício do Fórum Pedro Silva Barros, localizado na Av. Paraná, esquina com a Rua 8, s/n, Centro, na cidade
de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí, aos 02 de março de 2022. Eu, Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária,
digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito.

GURUPI
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 4790447
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0010644-59.2020.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe
move GENESIO FLORIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 01589983165, do inteiro teor da petição
inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como
para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por
verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação
conforme a Lei nº 8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 10.000,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de
Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 02 de Março 2022. Eu, Rafael Vargas do
Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. FABIANO GONÇALVES MARQUES. Juiz de Direito.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL Nº 4792708
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 DIAS
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00015408220168272722, chave n.º
883663241916, AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE que move BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE
S.A., em face de MARIA DE LOURDES PINHEIRO FONSECA. Atribuíram à causa o valor de R$ 2.868,38 (dois mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). E, em cumprimento ao Artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41, expediu-se o presente
para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi-TO, 02 de Março de 2022. Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino.
FABIANO GONCALVES MARQUES. Juiz de Direito.

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 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 0004337-31.2016.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) WILSON MARQUES DA SILVA, brasileiro, nascido em 05 de outubro de 1970, filho de Geraldo Marques da
Silva e Edite Sebastiana da Silva, portador da carteira de identidade RG n.º 4695705 – SSP/GO e CPF 575.737.354-72,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 155, § 4º, II do Código Penal. E para
que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado
uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 140, cujo
dispositivo segue transcrito: "Posto isso, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, via de consequência, condeno o
acusado WILSON MARQUES DA SILVA nas penas do art. 155, § 4º, II do Código Penal. Passo assim à fase da dosimetria da
pena. Culpabilidade: o grau de culpabilidade observado neste delito é o normal à espécie. Antecedentes: Não há registro de
maus antecedentes. Conduta social: poucos elementos foram coletados acerca da conduta social do acusado, portando deixo de
analisá-la. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado, portando deixo de valorá-la.
Motivos do crime: Obtenção de lucro fácil, entretanto é próprio do tipo, razão que assiste sua não valoração. Circunstância: Não
pesam em seu desfavor. Consequências do crime: Normais à espécie Comportamento da vítima: esta nada contribuiu para
prática delituosa. PENA BASE. Assim, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) diasmulta, sendo que cada dia- multa é no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
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corrigidos monetariamente a partir da data do evento. PENA INTERMEDIÁRIA. Agravantes: Não há. Atenuantes: Não há. PENA
DEFINITIVA. Diante da inexistência de outras causas modificadoras da reprimenda, fica o acusado definitivamente condenado a
pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. REGIME INICIAL: Concernente ao regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, fixo o regime inicialmente ABERTO, observando-se os critérios
do artigo 59, “caput" do Código Penal e consoante artigo 33, § 2º, do mesmo estatuto. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. Considerando a natureza do delito, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais, substituo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, do Código Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE, a ser realizada na forma do art. 46, do Código Penal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem
prejuízo a jornada normal de trabalho do sentenciado, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal;
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, durante 02 (dois anos), à entidade a ser designada
também pelo Juízo da Execução Penal, com possibilidade, desde que haja anuência do beneficiário, de substituição da
prestação pecuniária por prestação de outra natureza (art. 45, § 2º, do Código Penal). MANUTENÇÃO DA PRISÃO: Face o
regime inicial fixado, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos e, estando ausentes os requisitos do
art. 312 do CPP, defiro o direito do sentenciado recorrer em liberdade.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 02/03/2022. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0003228-06.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível
requerida por NEIDE MARIA BORGES MARCARENHAS e LEONIDAS MASCARENHAS SIRQUEIRA em face de
IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, e por este meio CITA o(a) requerido(a) Imobiliária Nova Fronteira
Urbanizadora Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.740.090/0001-82, atualmente em lugar
incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e
revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial,
nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da
Chave n.º 146259708221, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 03 dias do mês de março de 2022. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e
subscrevo.

2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - Nº 4438736
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0010469-31.2021.8.27.2722/TO
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA, brasileiro, solteiro, natural de Gurupi-TO, RG nº 1315429
SSP/TO, nascido aos 14.01.1998, filho de Carlos Alberto Marinho da Rocha e Pedra Gonçalves da Silva, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento
voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. IMPUTAÇÃO: Art. 157, § 2º, II
(concurso de agentes) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), c/c art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal.

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: RICARDO RIBEIRO SILVA - CPF/CNPJ: 246.607.107-00, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020076-78.2015.827.2722, 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). 18687, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 48,75 (QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA 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. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 03 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SOLDACY BARBOSA DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 191.260.001-30, 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 0019711-24.2015.827.2722, 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). 20032, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 244,01 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) 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. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 03 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: WALMON CHAGAS SOUSA MENDES - CPF/CNPJ: 009.040.711-38,
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 5010721-27.2013.827.2722, 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). 129872, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 193,31 (Cento e Noventa e Três Reais e Trinta 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 03 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: FIDEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF/CNPJ: 04497902153, 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 0011218-92.2014.827.2722, 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). 9052, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 605.90 (Seiscentos e cinco reais e noventa 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 03 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: DIOMAR TEIXEIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 58683178153, 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 0011031-84.2014.827.2722, 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). 61092, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 65.82 (Sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 03 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: MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 623.532.761-72, 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 0017724-50.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 18849, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 134,17 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE 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 03 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: FELIX JOSE DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 209.788.471-72, 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 0017447-34.2015.827.2722, 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). 6831, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 506,68 (QUINHENTOS E SEIS 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, 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 03 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: OTAVIANO CIRQUEIRA BARROS - CPF/CNPJ: 457.112.401-53, 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 0007530-88.2015.827.2722, 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). 2779, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 505,59 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 03 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: MARINEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 81200625153, 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 0005585-66.2015.827.2722, 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). 15386, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 99.14 (Noventa e nove reais e quatorze 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
03 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: NEILA MARIA NUNES DE SOUSA - CPF/CNPJ: 494.081.271-53, 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 0019123-17.2015.827.2722, 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). 91965, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 106,89 (CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 03 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.
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MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais

Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Nº 500165715.2012.8.27.2726/TO
AUTOR: MARIA ABADIA DE OLIVEIRA ME
AUTOR: MARIA ABADIA DE OLIVEIRA
RÉU: CLAUDIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
RÉU: MARIO LOURENCO DE MACEDO
RÉU: FERNANDO HENRIQUE ARAÚJO DE MACEDO
RÉU: FÁBIO FERNANDES DE MACEDO
RÉU: FABIANE FERNANDES DE MACEDO MONTELO
RÉU: SÂNIO ALVES DE SOUZA
RÉU: SANEA CRISTINA ALVES DE SOUZA FALEIRO
RÉU: SANDRO ALVES DE SOUZA
RÉU: SANDRA HELENA ALVES DE SOUZA
RÉU: HILÁRIO ÁPIO RODRIGUES DE MORAES
RÉU: JOÃO ALVES PEREIRA
RÉU: ANTONIO JOSÉ CARDOSO
RÉU: DELUZ TOSTA DE DEUS
RÉU: RONNEY TEIXEIRA SILVA
RÉU: ESPÓLIO - JAIR ALVES DE SOUSA
RÉU: RITA LINA ALVES
RÉU: SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RÉU: PAULO CESAR MARTINS SILVA
RÉU: FRANCISCO LUIZ TOSTA
RÉU: ADAO LOURENCO DE MACEDO
EDITAL Nº 4772451
PRAZO TRINTA (30) DIAS
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: INTIMAR , eventuais interessados, para que promovam o regular andamento do
processo FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ou manifestem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de até 20 dias, conforme despacho lançado no evento
367, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins, aos 25 de fevereiro de 2022. Eu, Shirlei Cristina Canalle Castro, Servidora de Secretaria - TJ/TO, Mat. 353854 digitei
o presente.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - AUTOS: 0010991-13.2016.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
REQUERENTE: BRUNO ACCIOLY DE CARVALHO - CPF:70392340178
REQUERIDO:FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ:00085446000166
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0010991-13.2016.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por BRUNO
ACCIOLY DE CARVALHO em desfavor de FABIANO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO do litisconsorte W T E ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ: 03964317000136, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação,
bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no
Despacho do evento 125.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0026302-05.2020.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
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REQUERENTE:SHEILA CYNARA SOUZA ALVES - CPF: 50418351520
REQUERIDA:OSEIAS CORREA - CPF: 04377941135
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0026302-05.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por SHEILA
CYNARA SOUZA ALVES em desfavor de OSEIAS CORREA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte
Requerida OSEIAS CORREA, CPF: 04377941135, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme
determinado no Despacho do evento 76.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0000751-86.2021.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
REQUERENTE:GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF:06331508198
REQUERIDO:JD CELULARES LTDA - CNPJ: 26085041000111
REQUERIDO:JOSE ERISVALDO LIMA MONTE - CPF:09647368372
REQUERIDO:LORRAINE LEMES MONTE - CPF:03802694147
REQUERIDO:NADIR LEMES PEREIRA LIMA - CPF:50733273149
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0000751-86.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por GUSTAVO
RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de NADIR LEMES PEREIRA LIMA, LORRAINE LEMES MONTE, JOSE ERISVALDO
LIMA MONTE e JD CELULARES LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida NADIR LEMES PEREIRA
LIMA, CPF: 50733273149, LORRAINE LEMES MONTE, CPF: 03802694147, JOSE ERISVALDO LIMA MONTE, CPF:
09647368372 e JD CELULARES LTDA, CNPJ: 26085041000111, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial,
conforme determinado no Despacho do evento 46.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - Procedimento Comum Cível
AUTOS: 0007706-70.2020.8.27.2729
REQUERENTE:JUCILENE DA COSTA PEREIRA - CPF:03266373464
REQUERIDO:ELIZA GOMES BARBOSA FERNANDES &amp; CIA LTDA - CNPJ:29874015000160
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0007706-70.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por JUCILENE
DA COSTA PEREIRA em desfavor de MARCONI JOSÉ FERREIRA e ELIZA GOMES BARBOSA FERNANDES & CIA LTDA, e
que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida ELIZA GOMES BARBOSA FERNANDES & CIA LTDA, CNPJ:
29874015000160, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para
que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento
46.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0041766-74.2017.8.27.2729
Monitória
REQUERENTE:KEILA GOMES DA SILVA - CPF:74997815268
REQUERIDO:SUPER POSTO MASTER II LTDA - CNPJ:18225349000197
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0041766-74.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por KEILA GOMES DA SILVA em
desfavor de ARILDO CELSO VIEIRA FILHO e SUPER POSTO MASTER II LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da
parte Requerida SUPER POSTO MASTER II LTDA, CNPJ: 18225349000197, atualmente em endereço incerto e não sabido,
para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial, conforme determinado no Despacho do evento 59.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0004573-49.2022.8.27.2729
Usucapião
REQUERENTE:FRANCISCA AIRES DE OLIVEIRA - CPF:80352987120
REQUERIDO:ANTONIO JULIO CAVALCANTI JUNIOR - CPF:65129814649
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REQUERIDO:SANDRAMARA CARVALHO SANTOS - CPF:79436951191
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0004573-49.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por FRANCISCA AIRES DE
OLIVEIRA em desfavor de SANDRAMARA CARVALHO SANTOS e ANTONIO JULIO CAVALCANTI JUNIOR, e que por este
meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: DESCRIÇÃO
DO BEM: RESIDENCIA UNIFAMILIAR ÁREA DO LOTE: 360m² ÁREA DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE:282,52 m², bem como,
para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04.SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza. Coordenadora

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0046749-82.2018.8.27.2729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: PAULO RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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, COM O
PRAZO DE 10 (dez) DIAS, PAULO RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, técnico em telecomunicações,
nascido aos 27/03/1994, natural de Araguaína/TO, filho de Ironete Henrique dos Santos; atualmente em lugar incerto e não
sabido; para comparecer na 2ª Vara Criminal de Palmas, munido dos documentos de identificação ( RG, CPF) e número de
conta bancária, visando à restituição do valor recolhido a título de fiança no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e
seus acréscimos. DESPACHO: Diante do exposto, considerando o adequado e integral cumprimento do período de
prova, declaro extinta a punibilidade de PAULO RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado na inicial.Transitada em
julgado, efetuem-se as baixas pertinentes. Eventual coisa apreendida ou fiança recolhida deverá ser restituída." O presente edital
será publicado no Diário da Justiça e uma 2ª via ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, 02/03/2022. Eu, PAULA
TERRA DA SILVA BARROS PALUDO, digitei e subscrevo.

Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0036662-96.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JOAO PEDRO DIAS DOS SANTOS
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) JOAO PEDRO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 29.10.1995,
natural de Novo Acordo-TO, portador do RG n º 1110892, inscrito no CPF nº 706.548.271-50, filho de Manoel Dias dos
Santos, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00366629620208272729, pelos motivos a
seguir expostos: DENÚNCIA: "Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 23 de janeiro de 2019, por volta das 17horas, na
TO 030, KM 62, Fazenda dos Amigos, Distrito de Buritirana, Palmas-TO, os denunciados ALEXANDRE LOPES DA SILVA e
JOAO PEDRO DIAS DOS SANTOS, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma branca do tipo faca, o automóvel Volskwagem Parati, de placa NBC 2948; equipamento de som
– caixa amplificadora multiuso; uma faca Tramontina e uma máquina de lavar de alta pressão, da marca Still, descritos no Auto
de Exibição e Apreensão constante no evento 01, fls.07, pertencentes a Manoel Carvalho de França e ainda, os denunciados
mantiveram a vítima Selio do Nascimento França em seu poder, restringindo sua liberdade. Segundo restou apurado, no dia e
horário retromencionados, os denunciados ALEXANDRE LOPES DA SILVA e JOAO PEDRO DIAS DOS SANTOS chegaram
juntos a residência do caseiro, Selio do Nascimento, localizado na TO 030, KM 62, Fazenda dos Amigos, Distrito de Buritirana, e
pediram emprego para este, tendo respondido que não poderia ofertar emprego sem antes conversar com seu patrão, Manoel
Carvalho de França. Na sequência, Selio ofereceu carona para levarem os denunciados embora do local, o que eles aceitaram.
Porém, no interior do veículo, os denunciados, portando cada um deles uma faca, anunciaram o assalto. Assim, retornaram a
residência do caseiro, o amarraram, e subtraíram seu veículo e diversos objetos que estavam na casa, tendo fugido logo em
seguida. Durante a fuga os denunciados perceberam que estavam sendo seguidos, momento em que abandonaram o veículo
juntamente com a maioria dos objetos roubados, tendo levado consigo somente um cordão, pingente, anel e lanterna. E ainda,
durante a fuga, os denunciados esqueceram no veículo seus documentos pessoais (evento 01, fls. 09), motivo pelo qual ambos
foram intimados a depor. Perante a Autoridade Policial os denunciados confessaram a prática do crime de roubo. Os objetos
subtraídos foram restituídos a vítima Manoel Carvalho de França, conforme Termo de Entrega juntado aos autos no evento 01,
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fls. 08. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela oitiva da vítima, testemunha, pelo Boletim de Ocorrência nº
5367/2019, Auto de Exibição e Apreensão constante no evento 01, fls.07 e confissão dos denunciados. Assim sendo, os
denunciados ALEXANDRE LOPES DA SILVA e JOAO PEDRO DIAS DOS SANTOS estão incursos no artigo 157, § 2º, inciso II e
V, 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. TESTEMUNHAS: 1 –
Manoel Carvalho de França (vítima) – residente e domiciliado na Rua NC 6, Quadra 36, Jardim Bela Vista, Palmas-TO; 2 – Selio
do Nascimento França (vítima) – residente e domiciliado na TO 030, km 62, Fazenda dos Amigos, Palmas-TO. Palmas-TO, 27 de
setembro de 2020. Felício Lima Soares - Promotor de Justiça da Capital em substituição." DESPACHO: "Considerando a não
localização do acusado Joao Pedro Dias dos Santos, 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 CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao
Ministério Público. Palmas/TO, 24 de fevereiro de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES
E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO,
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 24/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS N°0035189-51.2015.8.27.2729
Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos
Ação: CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Finalidade: O Doutor JOSÉ MARIA LIMA-, MM. Juiz de Direito respondendo pelo Juízo, 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e
Registros Públicos da Comarca de Palmas, na forma da Lei, faz saber a todos quantos o presente Edital de Citação virem ou
dele tiverem conhecimento que, CITADO o requerido MARCOS ROGÉRIO SILVA, CPF Nº 471.330.072-72, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para os termos dos autos nº 0035189-52.2015.8272729, Ação de Improbidade Administrativa em que
Ministério Público Estadual move em seu desfavor, bem como, para querendo responder aos termos da ação mencionada, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articuladas pelo autor, nos termos dos
arts.335 e 344 do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, foi determinada a expedição do presente edital, que será
publicado na forma da lei. Eu, Márcia Regina Pereira Silva - Escrivã Judicial, que o digitei e subscrevo. Palmas-TO., 08 de
novembro de 2021. (as) – José Maria Lima, MM. Juiz de Direito respondendo pelo Juízo.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00485344520198272729
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas
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AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: DURVAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONCALVES 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) DURVAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, união estável, jardineiro, nascido aos 04/09/1982,
natural de Paraíso do Tocantins-TO, portador do RG nº 1.123.882 SSP/TO (2ª via), filho de Durval Gomes de Oliveira e Maria
Lenir Torres Oliveira, 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 0048534-45.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1.
RELATÓRIO. O Ministério Público denunciou DURVAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, união estável, jardineiro,
nascido em 04 de setembro de 1982, natural de Paraíso do Tocantins-TO, filho de Durval Gomes de Oliveira e Maria Lenir Torres
Oliveira, portador do RG nº 1.123.882 SSP/TO (2ª via), e DANIELA OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileira, solteira, desocupada,
nascida em 21 de setembro de 1982, natural de Barão de Grajaú-MA, 1por fatos assim descritos: Consta dos Autos de Inquérito
Policial que na noite do dia 26 para 27 do mês de outubro de 2019, em horário não precisado nos autos, na residência localizada
Rua P-1, Quadra 20, Lote 23, Setor Sul, nesta Capital, o denunciado Durval Gomes, agindo voluntariamente e com total
consciência da ilicitude de seus atos, durante o horário destinado ao repouso noturno, subtraiu para si: 01 bicicleta,
marca OGGI, aro 29, cor preta/verde (conforme BO, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais provas contantes
dos Autos de IP); em prejuízo da vítima Eduardo Melo de Miranda. Apurou-se, ainda, que na data de 27 de outubro de 2019, no
período matutino, na Região Sul desta Capital, a denunciada Daniela Oliveira, agindo voluntariamente e com total consciência da
ilicitude de seu atos, adquiriu, ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 bicicleta,
marca OGGI, aro 29, cor preta/verde (conforme BO, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais provas contantes
dos Autos de IP); em prejuízo da vítima Eduardo Melo de Miranda. Exsurge dos autos investigatórios que na data acima descrita,
em horário não precisado nos autos, sabendo-se apenas que os fatos ocorreram durante o repouso noturno, o denunciado
Durval Gomes passava próximo à residência da vítima e, ao perceber que o local e encontrava desprovido de vigilância, decidiu
adentrá-lo para praticar furto. Ato contínuo, após ter acesso aso interior do imóvel onde reside Eduardo Melo, o inculpado Durval
Gomes subtraiu a bicicleta, marca OGGI, aro 29, cor preta/verde. Na posse da res furtiva, Durval Gomes empreendeu fuga,
tomando rumo ignorado. Extrai-se do feito que, pouco tempo depois de furtar a bicicleta da vítima, o inculpado Durval Gomes
encontrou com a denunciada Daniela Oliveira, que ao ser interpelada por aquele se aceitaria manter relação sexual consigo em
troca da bicicleta, aceitou a proposta, mesmo sabendo tratar-se de produto de origem criminosa. Consta dos autos que a vítima,
ao perceber a subtração da bicicleta, procurou a DEPOL e registrou ocorrência dos fatos. Já no período vespertino, durante
diligências pelo setor conhecido como “SAROBA”, no Setor Santa Bárbara, nesta urbe, com o escopo de localizar a res e
identificar o autor do crime de furto, Agentes de Polícia Civil avistaram uma bicicleta com as mesmas características daquela que
fora subtraída da vítima. Ao questionarem a proprietário da residência onde a bicicleta se encontrava, a nacional Maria Benedita
Alves de Sousa, esta informou que tal objeto pertencia a inculpada Daniela Oliveira, que a havia recebido como forma de
pagamento por serviços sexuais mantidos com o inculpado Durval Gomes. Os denunciados Durval Gomes e Daniela Oliveira
foram localizados, presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Destarte, materialidade e autoria
delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais provas coligidas
aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia
DURVAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 155, §
1º, do Código Penal brasileiro, e DANIELA OLIVEIRA NASCIMENTO, já devidamente qualificados, como incursos nas penas do
crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal brasileiro. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a
citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia
e hora para audiência de instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas,
prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do art. 394 e seguintes do CPP. Requer, ainda, seja fixado em
sentença valor mínimo reparatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo
aquela ser intimada para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para
que, se quiser, forneçam ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita ora em
comento, nos termos do art. 201, do CPP. DANIELA foi presa em flagrante e teve a liberdade provisória concedida na audiência
de custódia (evento 16 do IP nº 0045063-21.2019.8.27.2729). A denúncia foi oferecida em 19/11/2019 e recebida no mesmo dia
(evento 4). DURVAL foi citado pessoalmente e apresentou resposta por meio de defensor público (evento 53). Na decisão do
evento 59 o recebimento da denúncia foi ratificado em relação a ele. Na mesma decisão determinou-se a cisão do processo, pois
a acusada DANIELA não fora encontrada para ser citada, tendo sido gerado novos autos que passaram a tramitar sob o nº
0001865-60.2021.8.27.2729 (em apenso). Naquele processo, a acusada foi citada por edital mas não apresentou resposta nem
constituiu advogado, por isso o processo e o curso da prescrição ficaram suspensos até 26/05/2021 em relação a ela. Por causa
das medidas de prevenção à Covid-19, o presente processo esteve suspenso e retomou a marcha em 14/04/2021 (evento 68).
Na primeira audiência de instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas: EDUARDO MELO DE MIRANDA, RONALDO PEREIRA
DE ARAÚJO e ADRIANO MARTINS DO CARMO (em 20/07/2021, evento 109). DANIELLA foi citada pessoalmente no
Processo nº 0001865-60.2021.8.27.2729 e apresentou resposta por meio de defensor público. Na decisão do evento 95
daqueles autos, o recebimento da denúncia foi ratificado em relação a ela. Os processos foram então reunidos, passando a
tramitar nos presentes autos no tocante a ambos os réus (evento 124 destes autos). O defensor de DANIELLA foi intimado para
dizer se aceitava o aproveitamento das provas produzidas na primeira audiência, situação com a qual manifestou concordância
(evento 134). A instrução teve seguimento, sendo realizada a segunda audiência de instrução, quando houve o interrogatório de
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DANIELLA (em 02/02/2022, evento 154 ). DURVAL não foi encontrado para ser notificado, sendo considerado revel. Ainda na
audiência, o órgão do Ministério Público apresentou alegações finais orais em que pediu a condenação de ambos os acusados
nos termos da denúncia. A defesa de DURVAL também de forma oral pediu o que segue: o benefício da justiça gratuita, a
absolvição em relação ao crime de furto com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pediu que seja afastada a
causa de aumento do furto e a pena reparatória, bem como a reincidência; pediu ainda a suspensão da exigibilidade das custas
e o direito de recorrer em liberdade. A defesa de DANIELLA também de forma oral pediu o que segue: o benefício da justiça
gratuita e a absolvição em relação ao crime de receptação. Subsidiariamente, pediu que seja deferido o direito de recorrer em
liberdade, aplicada pena no mínimo e regime inicial aberto, bem como, seja deferida a substituição ou a suspensão condicional
da pena. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente em parte a denúncia para: a) absolver DURVAL GOMES DE
OLIVEIRA FILHO quanto ao crime do art. 155, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. b) condenar DANIELLA OLIVEIRA NASCIMENTO nas penas do art.180, caput, do Código Penal; Passo à
dosimetria da pena de DANIELLA. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): a acusada agiu com culpabilidade
normal para o tipo; não registra maus antecedentes2, sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois
não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam a acusada,
pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas
isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: não há circunstâncias desfavoráveis, por isso, aplico a pena-base no mínimo,
em 1 ano de reclusão. 2ª fase. Atenuantes: apesar de a acusada ter confessado a autoria do fato parcialmente, sua pena não
será atenuada, pois foi aplicada no mínimo, fazendo incidir o Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Agravantes: não há. Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase. 3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena:
não há. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva de DANIELLA em 1 ano de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a
multa em 10 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: diante das circunstâncias do fato e da
quantidade de pena aplicada determino que esta seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da
execução. Suspensão condicional da pena e substituição: com fundamento no art. 44 do Código Penal, substituto a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma a ser estabelecida
na execução. Recurso: concedo à acusada o direito de apelar em liberdade, por não se apresentaram evidentes os fundamentos
da prisão preventiva. Além diso, o regime aplicado é incompatível com a prisão. Os direitos políticos da acusada ficarão
suspensos durante o cumprimento da pena. Isento a acusada do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º,
inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Fiança, coisas apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada há a decidir. Valor
mínimo da reparação do dano: a vítima narrou que sofreu prejuízo material de R$ 700,00, pois a bicicleta estava avariada
quando foi recuperada. Todavia, os policiais ouvidos durante a instrução afirmaram que a bicicleta estava em perfeito estado
quando recuperada, o que aconteceu dois dias depois do furto. Nestes termos, entendo que não ficou comprovado o valor
apontado pela vítima para reparação do dano, por isso, deixo de fixá-lo. Ficam intimados os representantes das partes por meio
do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar os acusados e a vítima e para acompanhar o eventual
trânsito em julgado desta sentença. Palmas/TO, 11/02/2022. RAFAEL GONCALVES DE PAULA - Juiz de Direito." Palmas, aos
16/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

Conselho da justiça militar
Editais

EDITAL Nº 002/2022 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0022310-02.2021.8.27.2729 (CEL QOPM
R/R LUIZ GONZAGA TORRES DE ALBUQUERQUE)
O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 29 de março de 2022, às
14h15min, por meio da Plataforma de Teleconferência (Yealink), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art.
35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de janeiro de 1996, realizará o sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do
Estado, que comporão o Conselho Especial de Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar nº 002231002.2021.8.27.2729, tendo como acusado CEL QOPM R/R LUIZ GONZAGA TORRES DE ALBUQUERQUE. Sendo o presente
para INTIMAR os Oficiais Superiores da Polícia Militar constantes da Relação encaminhada pela Seção de Notificação e
Comparecimento – Diretoria de Gestão Profissional do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins,
através do ofício nº 026/2022-SNC/DGP, de 11 de fevereiro de 2022, que segue:
RELAÇÃO DOS OFICIAIS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 0022310-02.2021.8.27.2729, TENDO COMO ACUSADO O CEL QOPM R/R LUIZ GONZAGA TORRES DE
ALBUQUERQUE
POSTO
RG.
NOME
MAT.
01

CEL QOPM

04.124/1

ÁLON NERY AMARAL

870885

02

CEL QOPM

04.057/1

CLÁUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA

791675

03

CEL QOPM

03.158/1

DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO

756390

04

CEL QOPM

02.241/1

FÉLIX FRANCISCO DOS SANTOS NETO

721806
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05

CEL QOPM

02.245/1

HENRIQUE DE SOUZA LIMA JÚNIOR

540010

06

CEL QOPM

03.962/1

JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINHO

676060

07

CEL QOPM

04.059/1

JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA

951435

08

CEL QOPM

02.252/1

MARCIANO MONTELO MARANHAO MONTEIRO

699874

09

CEL QOPM

02.253/1

OSÉIAS DE SOUZA SILVEIRA

411118

10

CEL QOPM

04.694/1

WELERE GOMES BARBOSA SILVEIRA

1082000

11
CEL QOPM
04.162/1
LUIZ CARLOS VALADARES VERAS JÚNIOR
797940
Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (25.02.22). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.
EDITAL Nº 003/2022 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0031608-18.2021.8.27.2729 (MAJ QOBM
DANILO MACHADO SILVA, CB QPBM HERCULANO FRANCISCO GOIS E CB QPBM ÍCARO CARVALHO DA LUZ)
O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 30 de março de 2022, às
14h00min, por meio da Plataforma de Teleconferência (Yealink), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art.
35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de janeiro de 1996, realizará o sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do
Estado, que comporão o Conselho Especial de Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar nº 003160818.2021.8.27.2729, tendo como acusados MAJ QOBM DANILO MACHADO SILVA, CB QPBM HERCULANO FRANCISCO
GOIS E CB QPBM ÍCARO CARVALHO DA LUZ. Sendo o presente para INTIMAR os Oficiais Superiores da Polícia Militar
constantes das Relações encaminhadas pela Seção de Notificação e Comparecimento – Diretoria de Gestão Profissional do
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, através do ofício nº 016/2022-SNC/DGP, de 08 de fevereiro
de 2022 e pelo Comando de Correição e Disciplina – Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar através de Ofício
nº 009/2022 – CCD, de 25 de janeiro de 2022, que seguem:
RELAÇÃO DOS OFICIAIS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 0031608-18.2021.8.27.2729, TENDO COMO ACUSADOS MAJ QOBM DANILO MACHADO SILVA, CB QPBM
HERCULANO FRANCISCO GOIS E CB QPBM ÍCARO CARVALHO DA LUZ
POSTO
RG.
NOME
MAT.
01 TEN CEL QOPM

05.112/1

EDUARDO DOUGLAS DA SILVA SANTOS

104155

02 TEN CEL QOPM

04.687/1

ESDRAS EDUARDO BORGES

908980

03 TEN CEL QOPM

04.684/1

FERNANDO AGUIAR BERNARDO

955520

04 TEN CEL QOPM

04.505/1

FIORAVAN TEIXEIRA SILVEIRA

890290

05 TEN CEL QOPM

04.679/1

FLÁVIO SANTOS BRITO

1084860

06 TEN CEL QOPM

03.972/1

FRANCISCO BRAGA FILHO

925163

07 TEN CEL QOPM

05.124/1

GEREMIAS TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

928577

08 TEN CEL QOPM

04.696/1

JAMES MATOS DUARTE

162210

09 TEN CEL QOPM

04.508/1
04.706/1

JOÃO BATISTA DE SOUZA ALVES

1032666

JOÃO LEYDE DE SOUZA NASCIMENTO

136624

04.675/1

JOÃO PEDRO PEREIRA PASSOS

1081187

RG.

NOME

MAT.

01 TEN CEL QOBM

00.204-06

ANDREYA DE FATIMA BUENO

1050907/1

02 TEN CEL QOBM

00.201-06

ERISVALDO DE OLIVEIRA ALVES

997939/1

03 TEN CEL QOBM

00.172-04

MAXUELL DOS SANTOS DE SOUZA

1068350/1

04 TEN CEL QOBM

00.202-06

THIAGO FRANCO SANTANA

92438/1

10 TEN CEL QOPM
11 TEN CEL QOPM
POSTO

05 TEN CEL QOBM 00.200-06
CIRO CARDOSO GUIMARAES FILHO
976699/3
Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (25.02.22). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.
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EDITAL Nº 004/2022 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0034040-10.2021.8.27.2729 (MAJ QOBM
DANILO MACHADO SILVA)
O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 30 de março de 2022, às
14h30min, por meio da Plataforma de Teleconferência (Yealink), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art.
35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de janeiro de 1996, realizará o sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do
Estado, que comporão o Conselho Especial de Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar nº 003160818.2021.8.27.2729, tendo como acusados MAJ QOBM DANILO MACHADO SILVA. Sendo o presente para INTIMAR os Oficiais
Superiores da Polícia Militar constantes das Relações encaminhadas pela Seção de Notificação e Comparecimento – Diretoria
de Gestão Profissional do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, através do ofício nº 015/2022SNC/DGP, de 08 de fevereiro de 2022 e pelo Comando de Correição e Disciplina – Quartel do Comando Geral do Corpo de
Bombeiros Militar através de Ofício nº 008/2022 – CCD, de 24 de janeiro de 2022, que seguem:
RELAÇÃO DOS OFICIAIS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 0034040-10.2021.8.27.2729, TENDO COMO ACUSADO MAJ QOBM DANILO MACHADO SILVA
POSTO
RG.
NOME
MAT.
01 TEN CEL QOPM

04.678/1

ALEX SIMAS QUEIROZ

917210

02 TEN CEL QOPM

04.671/1

ANTÔNIO CARLOS FOLHA LEITE

51606

03 TEN CEL QOPM

04.685/1

AUTIERES BEZERRA PIMENTEL

680488

04 TEN CEL QOPM

04.698/1

BENEDITA SOARES DE M. BARRA DE SOUZA

1046497

05 TEN CEL QOPM

04.686/1

CÂNDIDO MARQUES SOARES JÚNIOR

1061895

06 TEN CEL QOPM

04.693/1

CARLOS MAGNO GOMES DA COSTA

45461

07 TEN CEL QOPM

04.676/1

CARMEM ROSA ALMEIDA PEREIRA

770155

08 TEN CEL QOPM

04.074/1

DARCY COSTA DE ARAÚJO

505230

09 TEN CEL QOPM

05.109/1

DELANO LUIZ NORONHA DA SILVA

1050168

10 TEN CEL QOPM

04.672/1

DENISE MARCELA GUIMARÃES SILVA GOMES

48681

11 TEN CEL QOPM

05.435/1

DERNIVALDO DA COSTA TIRELLO

162921

RG.

NOME

MAT.

01 TEN CEL QOBM

00.204-06

ANDREYA DE FATIMA BUENO

1050907/1

02 TEN CEL QOBM

00.201-06

ERISVALDO DE OLIVEIRA ALVES

997939/1

03 TEN CEL QOBM

00.172-04

MAXUELL DOS SANTOS DE SOUZA

1068350/1

04 TEN CEL QOBM

00.202-06

THIAGO FRANCO SANTANA

92438/1

POSTO

05 TEN CEL QOBM 00.200-06
CIRO CARDOSO GUIMARAES FILHO
976699/3
Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (25.02.22). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.
EDITAL Nº 005/2022 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0047229-26.2019.8.27.2729 (CEL QOBM
RG nº 00.005-91 DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS)
O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 30 de março de 2022, às
15h00min, por meio da Plataforma de Teleconferência (Yealink), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art.
35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de janeiro de 1996, realizará o sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do
Estado, que comporão o Conselho Especial de Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar nº 004722926.2019.8.27.2729, tendo como acusado CEL QOBM RG nº 00.005-91 DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS. Sendo o presente
para INTIMAR os Oficiais Superiores da Polícia Militar constantes da Relação encaminhada pela Seção de Notificação e
Comparecimento – Diretoria de Gestão Profissional do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins,
através do ofício nº 026/2022-SNC/DGP, de 11 de fevereiro de 2022, que segue:
RELAÇÃO DOS OFICIAIS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 0047229-26.2019.8.27.2729 (CEL QOBM RG nº 00.005-91 DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS)
POSTO
RG.
NOME
MAT.
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01

CEL QOPM

04.124/1

ÁLON NERY AMARAL

870885

02

CEL QOPM

04.057/1

CLÁUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA

791675

03

CEL QOPM

03.158/1

DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO

756390

04

CEL QOPM

02.241/1

FÉLIX FRANCISCO DOS SANTOS NETO

721806

05

CEL QOPM

02.245/1

HENRIQUE DE SOUZA LIMA JÚNIOR

540010

06

CEL QOPM

03.962/1

JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINHO

676060

07

CEL QOPM

04.059/1

JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA

951435

08

CEL QOPM

02.252/1

MARCIANO MONTELO MARANHAO MONTEIRO

699874

09

CEL QOPM

02.253/1

OSÉIAS DE SOUZA SILVEIRA

411118

10

CEL QOPM

04.694/1

WELERE GOMES BARBOSA SILVEIRA

1082000

11
CEL QOPM
04.162/1
LUIZ CARLOS VALADARES VERAS JÚNIOR
797940
Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (25.02.22). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.
EDITAL Nº 006/2022 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0031826-46.2021.8.27.2729 (CAP QOPM
RG nº 06.096/1 ROOSEWELDER PAOLO FERREIRA DO AMARAL)
O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 30 de março de 2022, às
15h15min, por meio da Plataforma de Teleconferência (Yealink), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art.
35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de janeiro de 1996, realizará o sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do
Estado, que comporão o Conselho Especial de Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar nº 003182646.2021.8.27.2729, tendo como acusado CAP QOPM RG nº 06.096/1 ROOSEWELDER PAOLO FERREIRA DO AMARAL.
Sendo o presente para INTIMAR os Oficiais Superiores da Polícia Militar constantes da Relação encaminhada pela Seção de
Notificação e Comparecimento – Diretoria de Gestão Profissional do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do
Tocantins, através do ofício nº 002/2022-SNC/DGP, de 14 de janeiro de 2022, que segue:
RELAÇÃO DOS OFICIAIS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 0031826-46.2021.8.27.2729 (CAP QOPM RG nº 06.096/1 ROOSEWELDER PAOLO FERREIRA DO AMARAL)
POSTO
RG.
NOME
MAT.
01

MAJOR QOPM

06.261/1

ANÍSIO VAZ DE MELO JÚNIOR

95750

02

MAJOR QOPM

05.125/1

BRUNO COELHO MENDES

1052624

03

MAJOR QOPM

05.111/1

CLEIBER LEVY GONÇALVES BRASILINO

967777

04

MAJOR QOPM

06.168/1

DIEGO ALEXANDRE BERNARDES DE MATOS

45667

05

MAJOR QOPM

05.358/1

ELIZEU PEREIRA GOMES

1069519

06

MAJOR QOPM

05.619/1

FÁBIO CANUTO CARVALHO

61387

07

MAJOR QOPM

05.421/1

FERNANDO GOMES OLIVEIRA

912727

08

MAJOR QOPM

05.116/1

FILIPE COSTA FRANCO

136387

09

MAJOR QOPM

05.120/1

GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JÚNIOR

46696

10

MAJOR QOPM

06.101/1

GILDÁSIO DA SILVA AIRES

963541

11

MAJOR QOPM

04.733/1

GLAUBER D ´LAMARE SILVA ALVES

833499

12

MAJOR QOPM

06.222/1

GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES

982183

13

MAJOR QOPM

05.127/1

GUSTAVO BOLENTINI DE ARAÚJO MACHADO

54899

14

MAJOR QOPM

05.439/1

HELB GOMES E COSTA

877624

15

MAJOR QOPM

05.396/1

HILMA DA SILVA COSTA

1089846

16

MAJOR QOPM

05.114/1

ISAAC LIMA BRAGA

38535

17

MAJOR QOPM

04.732/1

JONNATHAN DA SILVA PIRES

65794

18

MAJOR QOPM

05.422/1

PHILIPE LIRA DE CARVALHO

55363
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19 MAJOR QOPM
05.429/1
RICARDO THADEU DIAS DE MACÊDO
1094823
Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (25.02.22). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO AFONSO DE QUEIROZ FILHO, CPF/CNPJ: 55004512434, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 000392540202082727299, 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) 20190001249, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190001250, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190001251, inscrita em:
06/03/2017, referente ao COSIP; 20190001252, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190001253, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190001254; inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190001255, inscrita em:
22/07/2016, referente ao TXS-COLIXO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 7.512,44 (Sete
Mil e Quinhentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 2 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO RODRIGUES LIMA, CPF/CNPJ: 48598771104,por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc – 00062493720198272729, 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) 20180014937, inscrita em: 06/03/2017, referente
ao IPTU; 20180014940, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180014942, inscrita em: 04/10/2018, referente ao
IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 4.089,92 (Quatro Mil e Oitenta e Nove 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 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.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAULO RICARDO ALVES ANTUNES, CPF/CNPJ: 05745040360, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00134966920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-6712/2018, inscrita em:
01/11/2018, referente a MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 31.508,03(trinta e um
mil quinhentos e oito reais 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 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
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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.

PARAÍSO
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 15 (Quinze) Dias
ORIGEM: Processo Eletrônico 0007329-98.2017.8.27.2731; Chave do Processo: 614658643117; Natureza da Ação: Ação de
Restituição de Valores Pagos Cumulada com Danos Morais; Requerente: KARLA VANESSA SANTOS BATISTA; OLIVEIRA
NETO REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS E GERALDO RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA. CITANDO(S) E INTIMANDO OS
REQUERIDOS: KARLA VANESSA SANTOS BATISTA, brasileira, empresária; OLIVEIRA NETO REPRESENTAÇÕES DE
CALÇADOS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº. 18.544.701/0001-57 na pessoa de seu
representante legal GERALDO RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 971.335.236-04,
atualmente com sede e endereços em lugares incertos e não sabidos, aos Termos da Ação de Restituição de Valores Pagos
Cumulada com Danos Morais, para querendo CONTESTAR/RESPONDER os pedidos contidos na ação, no prazo de QUINZE
(15) DIAS, nos termos do artigo 335 do NCPC, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (NCPC 335),
do protocolo do pedido de seu cancelamento (NCPC, 335 do NCPC, II) ou na forma prevista no artigo 231, como preceitua o
artigo 335 do NCPC (CPC. Artigo 335, II, c/c 231, 335 e 334,§4º todos do NCPC). INTIMAÇÃO AOS REQUERIDOS, para
COMPARECER(EM) à AUDIÊNCIA PRELIMINAR/CONCILIAÇÃO, designada para o dia 04/MAIO/2022, às 13:00 horas, a ser
realizada por videoconferência, pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS PROCESSUAIS (CEJUSC) PARAÍSO DO TOCANTINS, através da Plataforma Yealink, disponibilizada no evento 120 dos autos, conforme dados a seguir
transcritos; Entrar na videoconferência pelo link: https://meet.google.com/qep-vfvm-yfp. ADVERTÊNCIAS: Advirto a AMBAS AS
PARTES que é obrigatória a presença na audiência de conciliação, a qual só não será realizada se AMBAS as partes,
expressamente, manifestarem desinteresse na autocomposição (NCPC, art. 334, § 4º). Advirto mais, que o não comparecimento,
injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado/FUNJURIS-TJTO, devendo as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores
públicos (NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º). Conforme despacho de evento dos autos. SEDE DO JUÍZO: Avenida Bernardo Sayão, nº
2071, Setor Jardim Paulista - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos três (03) dias do
mês de Dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e hum (2.021). Eu Jacira Aparecida Batista Santos, Técnica Judiciária, o digitei.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS VINTE E CINCO JURADOS PARA SERVIREM NA PRIMEIRA TEMPORADA DO
TRIBUNAL DO JÚRI DO ANO DE 2020, DESTA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO.
A Doutor EDIMAR DE PAULA, Meritíssimo Juíz de Direito em substituição automática na Única Vara Criminal da Comarca de
Paraíso do Tocantins/TO, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL vierem ou dele conhecimento tiverem,
principalmente os jurados abaixo relacionados, que no dia onze de março de 2022 (11.03.2022), com início previsto para oito
e trinta, será realizada a 1ª Sessão da 1ª temporada do Colendo Tribunal do Júri desta comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, cujo ato solene realizar-se-á nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Edifício do Fórum local, ocasião
em que será submetido a julgamento os réus DEUSINO LIMA SILVA, brasileiro, casado, desempregado, natural de
Esperantina/TO, nascido aos 15/10/1997, filho de Iracema Alves Lima e Messias Carvalho da Silva, inscrito no CPF n.
055.718.581-50, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Araguatins/TO. E JUAREZ MEDEIROS, “vulgo jaja”, brasileiro,
desempregado, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 01/03/1987, inscrito no RG 5750378-GO, filho de Maria das
Dores Medeiros atualmente recolhido na Cadeia de Prisão Provisória de Paraíso do Tocantins/TO, os quais foram pronunciados
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, caput, ambos do Código Penal. Os jurados a seguir
sorteados deverão comparecerem no dia em referência, sob as penas da lei, e condizentemente trajados para o ato solene: 1.
Eraldo Maciel Cândido Marques; 2. Milton Maciel Flores Júnior; 3. Leyla Maria de Carvalho Borges; 4. Lilian Ribeiro de
Almeida; 5. Ricardo Sousa Pimentel; 6. Maria Silvina Alves Cardoso; 7. Jurema de Lourdes Dornelles; 8. Dalton Oliveira
Mota; 9. Fábia Maceno Ribeiro; 10. Bruno Gomes da Silva; 11. Maria José Ribeiro Costa de Morais; 12. Francisco Antonio
Alves Pereira; 13. Luana Priscila Barros de Sena Menta; 14. Wellyton Sampaio Santos; 15. Paulo Marciano Borges;
16. Roberio Junior Campos Lima; 7. Cláudia Veloso; 8. Sérgio Luis Melo Viroli; 19. Maura Rodrigues da Silva;
20. Fernanda Messias de Sousa; 21. Bruna de Araújo Santos Costa; 22. Lourival Rodrigues Filho; 23. Fernanda Pricila
Melo Marinho; 24. Deli Rocha Ferreira; 25. Ana Mariza Honorato da Silva. Suplentes: 1. Brunna Silva Gonçalves;
2. Samara Oliveira Fonseca; 3. Eduarda Leonardo A. Silva; 4. Bonnie Masci Prestes; 5. Marcio Greick Pereira Alencar;
6. Joelton Felipe Oliveira Soares; 7. Thaís Fagundes Barros; 8. Marlene Barbosa dos Santos; 9. Felipe Dias de Sousa;
10. Thales Vinicius de Oliveira. E, para que ninguém alegue ignorância, principalmente os jurados sorteados, mandou expedir
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o presente EDITAL, que será publicado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO no Cartório Criminal desta comarca de
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, localizado no endereço supra, (dois de abril de dois mil e vinte e dois) (02/03/2022).
Eu (Daniel Cardoso Sousa), Serventuária da Justiça, o digitei, imprimi e assino.

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

Execução de Alimentos Nº 0001041-08.2015.8.27.2731/TO
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA
RÉU: MATEUS RODRIGUES DE MIRANDA
EDITA DE INTIMAÇÃO Nº 4766127 - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Excelentíssima Senhora Helvia Tulia Sandes Pedreira, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s)(s) MATEUS RODRIGUES DE MIRANDA,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 882.889.351-68, portador do RG nº 129.381, SSP/TO, CITADO, para efetuar o
pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa
no valor equivalente a 10%, além dos honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição
de mandado de penhora e avaliação (art. 513, § 2º, I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º, ambos do CPC). FICANDO CIENTE que
decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentar
impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, com a ressalva de incorrer em preclusão e demais
consequências legais (art. 525, caput, CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se
expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e
afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã Judicial, digitei. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum
Local e no Diário da Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei.

PEDRO AFONSO
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo de 05 dias)
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO ou dele conhecimento tiverem,
que tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo
transcrito: AUTOS nº 00022341320198272733, AÇÃO: Procedimento Comum Cível, REQUERENTE: MAYKE BEZERRA DA
COSTA REQUERIDO: KAIKY BEZERRA NERES e KAEL BEZERRA NERES, FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do
Requerente MAYKE BEZERRA DA COSTA, brasileiro, casado, recepcionista, portador da CI/RG n. 412.617 2ªvia SSP-TO,
inscrito no CPF sob o n. 002.425.681-14, residente e domiciliada na Rua 28, Quadra 119, Lote 05-A, Aureny III, Palmas-TO,
telefone (63)98421-4609/3215-5644, para dizer se tem interesse no andamento do feito em 5 (cinco) dias úteis, devendo
procurar a Defensoria Pública para manifestação nos autos, em conformidade com o Despacho que acompanha a
presente. DESPACHO: ...Determino a intimação via edital da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05
(cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de decorrido o prazo o feito será
extinto.Intime-se. Cumpra-se.Pedro Afonso - TO, datado pelo sistema Eproc.
CERTIDÃO- Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local. Pedro Afonso-TO, 03/02/2022. Leize
Maria Saraiva de Azevedo – Servidora Judiciária-Matrícula 353553.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (Prazo de 15 dias)
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO ou dele conhecimento tiverem,
que tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo
transcrito: AUTOS nº 0000404-12.2019.8.27.2733, AÇÃO: Procedimento Comum Cível, REQUERENTE: WANDO SOUSA
NEVES REQUERIDO: RAIMUNDO ARAUJO NERE e DUCIVAN ARAUJO NERE, FINALIDADE: Proceda a INTIMAÇÃO
do requerido, RAIMUNDO ARAUJO NERE, brasileiro, qualificação desconhecida, residente e domiciliado na Rua Bahia, s/nº,
centro, próximo à Igreja Matriz, Pedro Afonso/TO, telefone para contato: (63)99273-1864 e DUCIVAN ARAUJO NERE,
brasileira, qualificação desconhecida, residente e domiciliada na Avenida Ulisses Guimarães, s/nº, centro, casa em frente à
Delegacia de Polícia, Pedro Afonso/TO dos termos da Sentença exarada nos autos em epígrafe. DESPACHO: ... Intimem-se
os réus da sentença de extinção por publicação no Diário de Justiça e após, arquivem-se. Datado e cert.eproc.
CERTIDÃO- Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local. Pedro Afonso-TO, 03/02/2022. Leize
Maria Saraiva de Azevedo – Servidora Judiciária-Matrícula 353553.
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1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Ação Penal n° 0000060-26.2022.8.27.2733 Chave do Processo nº 168418917222 FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento
tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal n° 0000060-26.2022.8.27.2733, que a Justiça Pública, como
Autora, move contra WENZEL ALVES CHAVES, conhecido como “MULECOTE”, brasileiro, convivente em união estável,
nascido em 28 de novembro de 1998, natural de Guaraí/TO, filho de Marinalva Alves Chaves, portador do RG nº 1.269.539
SSP/TO e inscrito no CPF nº 063.177.081-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas do artigo 129 do
Código Penal, e não sendo possível CITÁ-LO pessoalmente, fica por meio do presente, CITADO para no prazo de 10 (dez) dias,
oferecer a resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Caso não apresentada à resposta no prazo legal,
ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para oferecer a Defesa Escrita, concedendo-lhe
vista dos autos pelo prazo legal. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard
do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte e dois (03/03/2022). Eu___, Jessica Bakalarczyk – Auxiliar de Cartório, que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Ação Penal n° 00030817820208272733 Chave do Processo nº 913825202420 FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento
tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal n° 00030817820208272733, que a Justiça Pública, como
Autora, move DANIEL SANTOS DE SOUSA e WEBERTH ALVES DOS REIS. E não sendo possível CITAR pessoalmente o réu
WEBERTH ALVES DOS REIS, brasileiro, solteiro, autônomo, filho de Simone da Silva dos Reis e de Odair Alves da Silva,
natural de Guaraí -TO, nascido em 31/03/2000, RG n, 1275377 SSP/TO, CPF n. 058.926.641-12, atualmente em local incerto e
não sabido, incurso nas penas do 155, § 1º e § 4º, I, II (escalada) e IV, do Código Penal,, fica por meio do presente, CITADO
para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer a resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP. Na resposta, o
acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Caso não
apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para
oferecer a Defesa Escrita, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso,
Estado do Tocantins, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (03/03/2022). Eu___, Jessica Bakalarczyk
– Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Ação Penal n°0000042-05.2022.8.27.2733 chave do Processo nº 244861484522 FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento
tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal n° 0000042-05.2022.8.27.2733, que a Justiça Pública, como
Autora, move contra CARLOS DANIEL LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Guaraí/TO, nascido aos 13 de julho de
1999, filho de Janes Lopes da Silva, inscrito no do CPF nº 036.246.491-08, número do RG não informado, atualmente em lugar
incerto e não sabido, incurso nas penas do artigo 155, §§ 1 e 4, incisos I e II, do Código Penal e artigos 243 e 244-B, ambos
do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não sendo possível CITÁ-LO pessoalmente, fica por meio do presente, CITADO
para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer a resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP. Na resposta, o
acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Caso não
apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para
oferecer a Defesa Escrita, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso,
Estado do Tocantins, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (03/03/2022). Eu___, Jessica Bakalarczyk
– Auxiliar de Cartório, que o digitei e subscrevi.

PIUM
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 354/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 18 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre a CORREIÇÃO ORDINÁRIA NO ÂMBITO DA COMARCA DE PIUM/TO e dá outras providências.
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O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do artigo 107, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 10/1996 c/c Art. 10 e art.
71, inciso XXVII, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça(Provimento nº 11/2019- CGJUS).
CONSIDERANDO o disposto Provimento nº 11/2019- CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça), que estabelece a obrigatoriedade da realização da correição geral ordinária a ser realizada no primeiro trimestre de
cada ano em todas as Comarcas do Estado do Tocantins em cada ano;
RESOLVE:
Art. 1 º - DESIGNAR o período compreendido entre 15 à 17 de Março de 2022, para a realização da Correição Ordinária Anual
no âmbito da Comarca de Pium/TO, compreendendo as serventias judiciais, extrajudiciais, diretoria do foro, delegacias e cadeias
públicas desta comarca e distritos.
§ 1º - A cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais será realizada às 9 horas do dia 15/03/2022, por meio da plataforma
virtual SIVAT, sendo que o link para acesso a plataforma será previamente divulgado, na qual será aberta oportunidade para as
autoridades presentes e a quem dela quiser fazer uso, para a devida manifestação, oportunidade em que poderão apresentar
suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento da prestação jurisdicional.
§2º- Diante da situação pandêmica e da suspensão dos atendimentos presenciais ao público externo, os interessados em
apresentar sugestões, reclamações e/ou quaisquer outras manifestações, poderão encaminha-las via e-mail: df-pium@tjto.jus.br
§ 3º - Os trabalhos correcionais serão realizados durante o horário de expediente forense, encerrando-se às 18 horas do dia
17 de Março de 2022.
Art. 2º - CONVOCAR os serventuários, servidores, bem como os que se encontrem a responder ou a substituir, os quais deverão
diligenciar no sentido de serem apresentados, para o visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação de
todo o pessoal das serventias, os quais devem permanecer à disposição durante o período correcional, nos termos do item 1.2.7,
Seção 2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento nº 02/2011 – CGJUS);
Art. 3º- DESIGNAR o servidora Giovanna Jorge Huppes Lima, Assessora Jurídico de 1ª Instância , matrícula 354423, para
exercer o cargo de Secretária da Correição, bem como os servidores Luiza Monteiro Valadares, Técnica Judiciária de 1ª
Instância, matrícula 165839 e Antônio Francisco de Carvalho, servidor cedido, matrícula 354394, como seus respectivos
substitutos.
Art. 4º- DETERMINAR que todos os servidores e colaboradores do Fórum desta Comarca permaneçam a serviço da correição
durante o período dos trabalhos correcionais designados.
Art. 5º - DETERMINAR a expedição do Edital de Correição, convidando partes, advogados, servidores, jurisdicionados,
autoridades públicas, militares, eclesiásticas, representantes públicos e a população em geral.
Parágrafo único - Fica determinado a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Tocantins na pessoa
do presidente ou seu representante legal, Chefe da Defensoria Pública e a Procuradora Geral do Ministério Público do Estado do
Tocantins para, se desejarem, designarem seus representantes para acompanharem os trabalhos correcionais nesta Comarca.
Art. 6º - DETERMINAR que o expediente forense e os prazos processuais não serão suspensos durante o período da correição,
uma vez que não haverá interferência no andamentos dos serviços, judiciais e/ou extrajudiciais, uma vez funcionam por meio
eletrônico.
Art. 7º - DETERMINAR que os Srs. Escrivães providenciem, com a antecedência devida, cobrança de livros e demais
procedimentos, caso existam, a fim de que tudo esteja no cartório à disposição do Juiz Corregedor, no início da correição.
Art. 8º- DETERMINAR que sejam solicitadas diárias, via sistema eletrônico, para o Magistrado e servidores respectivos que os
auxiliarão nos trabalhos correcionais externos no Distrito de Chapada de Areia/TO.
Art. 9º- DETERMINAR à Secretária da Correição a autuação, pela Secretaria da Diretoria do Foro, no sistema SEI, dando início
ao procedimento correcional, em cujo feito serão praticados todos os atos referentes à correição, em especial as irregularidades
encontradas ou reclamações apresentadas, bem como as determinações saneadoras, para, ao final dos trabalhos, proporcionar
a elaboração do Relatório Final da Correição, que deverá ser enviado à Corregedoria-Geral até o trigésimo (30º), após
o encerramento dos trabalhos, permanecendo cópia nos autos, devendo ainda a Secretaria solicitar à CGJUS acesso ao SICOR
do início da Correição até o trigésimo (30º) dia após o encerramento dos trabalhos.
Art. 10º - Os trabalhos correcionais serão conduzidos pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro Dr. Jorge Amancio de Oliveira.
Art. 11º- DETERMINAR a publicação desta Portaria no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e mural do Fórum local.
Dê-se conhecimento à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins e
aos servidores desta Comarca.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Cumpra-se.
Diretoria do Foro da Comarca de Pium/TO, 18 de Fevereiro de 2022.
JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito.

PORTO NACIONAL
Central de execuções ficais
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de GUILHERME LUSTOSA ARAUJO, CNPJ/CPF nº
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05552037197, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0009645-61.2020.8.27.2737 - Chave: 926785420820, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 461,50 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANTÔNIO LUIZ AMORIM ARAÚJO, CNPJ/CPF nº
11323264191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0006347-61.2020.8.27.2737 - Chave: 875384619520, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.034,03 (um mil trinta e quatro reais e três centavos),
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal
nº 0008563-29.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WALLASSY BISPO DOS
SANTOS, CNPJ/CPF nº 03082191126, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: A teor do que dispõe o artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. ANTE O EXPOSTO, estando
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação
referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e
assino por determinação judicial.
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 0003827-02.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA JANEIDE DOS
SANTOS CALADO, CNPJ/CPF nº 02578199400, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro
teor da r. sentença proferida no evento n.º 30 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:bA teor do que dispõe o artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. DECIDO. ANTE O
EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar
extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s)
alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda
Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da
ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais
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e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0005881-67.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARTIR LUISA RODRIGUES
DELGADO, CNPJ/CPF nº 01254975128, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da
r. sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
5006524-81.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EVANDRO RICARDO
BARALDI JUNIOR, CNPJ/CPF nº 98605275120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro
teor da r. sentença proferida no evento n.º 62 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0007201-89.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CELIA SILVA LIMA, CNPJ/CPF
nº 92717675191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no
evento n.º 56 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento,
HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos
do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no
caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente,
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo
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recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura
eletrônica. Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por determinação judicial. Porto
Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal
nº 0002601-88.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de AKELES DA SILVA
FACUNDES, CNPJ/CPF nº 60191966312, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor
da r. sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. ANTE O EXPOSTO,
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar
extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s)
alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda
Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da
ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais
e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal
nº 0007486-19.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEIDIANE PEREIRA
BARBOSA, CNPJ/CPF nº 01794142169, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da
r. sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Eis o relato do essencial. DECIDO. A teor do
que dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a
execução. ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO
FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que
faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial
de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s)
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento
da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais
e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins 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 por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº
00011205320218272738, em desfavor de SIDINEI RIBEIRO BRITO, brasileiro, solteiro, ocupação Servidor Público, nascido
aos 21/11/1984 em Alexânia/GO, filho de Daiva Bonfim Brito e José Ribeiro de Lima, CPF 009.484.261-28, residente e
domiciliado na Avenida Antônio Fleury, na cidade de Taguatinga/TO, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com
incurso nas penas do art. art. 129, parágrafo 9º, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 e
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na forma prevista pelo artigo 71 do Código Penal Código Penal, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA
ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos,
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A,
CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do
Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga - TO, aos 24 de fevereiro de 2022 . Eu. Ana Clara Pires da Cunha,
Escrivã Judicial – Mat. 2387, digitei subscrevi e conferi. VANDRÉ MARQUES E SILVA – Juiz de Direito.”

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

Processo: 0004354-13.2016.827.2740
Chave: 983004590316
Ação: Interdição
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Maria Itamara Gomes Santos
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por
sentença a INTERDIÇÃO de MARIA ITAMARA GOMES SANTOS, brasileira, solteira, nascido em 16/01/1998, portadora da
cédula de identidade RG n. 1170772, SSP/TO, inscrita no CPF sob o n. 07962980176, e nomeado MARIA DE JESUS VARGAS
DE SOUSA SANTOS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 278723, SSP/TO, inscrita no CPF sob o n.
010.013.151-46, seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE MARIA ITAMARA GOMES SANTOS, por incapacidade civil relativa, para
exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a requerente MARIA DE JESUS VARGAS DE SOUSA
SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de
promover tratamento adequado à interditanda, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC,
inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na
imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e
da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência
judiciária gratuita. Diante da titularidade ativa da ação ter sido assumida pelo Ministério Público, proceda a Secretaria com as
devidas alterações junto ao e-proc. Promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. Saem os presentes intimados.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se; CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito". E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e
afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos
03 de março de 2022. Eu, Deyvid Alves Pereira, Servidor de Secretaria, digitei.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
6ª Vara Cível

EDITAL Nº 4538975
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Cível de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0043091-84.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por ANTONIO AMIRTON
TEIXEIRA DE LIMA em desfavor de MARCELO LIMEIRA NEVES e ESCOLA DE CONDUTORES CAVALHEIRO LTDA - ME, e
que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida MARCELO LIMEIRA NEVES, CPF: 02533653179 e ESCOLA DE
CONDUTORES CAVALHEIRO LTDA - ME, CNPJ: 21437278000109, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial,
conforme determinado no Despacho do evento 66.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta
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pública, bastando inserir o número e a chave do processo 283236256217 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei,
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4538975v2 e do código CRC fb241126.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUKData e Hora: 31/1/2022, às 17:31:11
0043091-84.2017.8.27.2729
4538975.V2
PALMAS
5ª Vara Cível
MONITÓRIA Nº 0037263-73.2018.8.27.2729/TO
AUTOR: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA
RÉU: CICERO COSTA SILVA
RÉU: ANA CLAUDIA COSTA SILVA
EDITAL Nº 4565786
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0037263-73.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por ANTONIO AMIRTON
TEIXEIRA DE LIMA em desfavor de CICERO COSTA SILVA e ANA CLAUDIA COSTA SILVA, e que por este meio procede a
CITAÇÃO da parte Requerida CICERO COSTA SILVA, CPF: 04333117119 e ANA CLAUDIA COSTA SILVA, CPF:
78104254120, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que
no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 88.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância,
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na
forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 824728251618 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4565786v2 e do código CRC a8ec7f4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 2/2/2022, às 17:45:43
0037263-73.2018.8.27.272
4565786.V2
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PALMAS
6ª Vara Civel
MONITÓRIA Nº 0045584-34.2017.8.27.2729/TO
AUTOR: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA
RÉU: TOMPSON ELOI SCHNEIDER JUNIOR
EDITAL Nº 4538753
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0045584-34.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por ANTONIO AMIRTON
TEIXEIRA DE LIMA em desfavor de TOMPSON ELOI SCHNEIDER JUNIOR, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte
Requerida TOMPSON ELOI SCHNEIDER JUNIOR, CPF: 00596005946, atualmente em endereço incerto e não sabido, para
tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial,
conforme determinado no Despacho do evento 91.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância,
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na
forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 854782073817 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4538753v2 e do código CRC 43802a22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 31/1/2022, às 17:31:12

0045584-34.2017.8.27.2729

4538753.V2

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões
PROCESSO
21.0.000006565-7
INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ASSUNTO
Recurso administrativo.
Decisão Nº 1065, de 2 de março de 2022
Versam os presentes autos sobre a de contratação de empresa especializada em Engenharia Civil, para execução da obra do
prédio do Fórum da Comarca de Gurupi - TO.
Tendo em vista o Despacho da DIVENG/DINFR (evento 4175318), a informação da COLIC (evento 4182715), bem como o
Parecer da ASJUADMDG (evento 4186007), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4187718), ao
tempo em que:
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1. CONHEÇO do recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, CNPJ 05.376.495/0001-71
(evento 4149905) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
2. CONHEÇO do recurso interposto pela empresa CONCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ
38.146.510/0001-44 (evento 4151434) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO; e
3. DECLARO habilitadas as empresas CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI, CNPJ 05.376.495/0001-71 e CONCENO
CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ 38.146.510/0001-44, para as próximas fases do certame licitatório, tudo
conforme Ata da Sessão (evento 4137274).
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão; e
2. COLIC para o regular prosseguimento do certame.
Concomitante, à DIVENG/DINFR para conhecimento e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Editais

Edital Nº 108, de 3 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como no processo SEI nº
22.0.000005658-1, CONVOCA o candidato CLINTON ALVES GOMES, aprovado na primeira colocação do cadastro reserva
destinado à Comarca de Augustinópolis, para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste edital no Diário
da Justiça, apresentar a documentação necessária à formalização da contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do
Edital nº 316/2021.
1. O convocado deverá encaminhar a documentação à Secretaria da Diretoria do Foro da Comarca de Augustinópolis, por meio
do e-mail df-augustinopolis@tjto.jus.br.
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 32184251.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 427/2022, 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 do magistrado Wellington Magalhães, matrícula nº 352084, relativas ao exercício de 2021,
marcadas para o período de 01 a 30/07/2022, 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 436/2022, de 03 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 do magistrado Adriano Morelli, matrícula nº 129745, relativas ao exercício de 2022, marcadas
para o período de 03/03 a 01/04/2022, a partir de 03/03/2022 até 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
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Editais

Edital Nº 106 / 2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX
Republica a Relação Geral de Vacância dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Tocantins, atualizada até 02 de
março de 2022, com indicação daquelas serventias que se encontram aptas a serem oferecidas em concurso público,
respeitando o critério de ingresso no certame (ingresso ou remoção).
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins organizar e publicar a lista de vacância
das serventias extrajudiciais vagas do Estado do Tocantins, nos termos § 4º do art. 2º da Resolução n. 12/2013/TJTO;
CONSIDERANDO a necessidade de publicação da Relação Geral das Serventias Extrajudiciais Vagas do Estado do Tocantins,
duas vezes por ano, sempre nos meses de janeiro e julho, em consonância com o disposto no parágrafo único, do art. 16, da Lei
Federal n. 8.935/94 c/c o § 3º do art. 11 da Resolução nº 80/2009 e § 2º do art. 2º da Resolução n. 81/2009, ambas do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ;
CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 112, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a organização das serventias
extrajudiciais do Estado do Tocantins, a qual estabeleceu a anexação, desmembramento, criação e extinção de serventias
extrajudiciais;
CONSIDERANDO que “o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se
permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”,
segundo dispõe o § 3º do art. 236 da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO a Resolução n. 80, de 9 de junho de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, que “declara a vacância dos
serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo
regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do
serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público;
CONSIDERANDO a Resolução n. 81, de 9 de junho de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, que “dispõe sobre os concursos
públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, e minuta de edital;
CONSIDERANDO o compromisso institucional da Corregedoria-Geral da Justiça com a transparência de suas atividades,
especialmente aquelas relacionadas aos serviços notariais e de registro, contribuindo em tudo o que for necessário para o bom
êxito na realização dos concursos públicos para provimento e remoção das serventias extrajudiciais, visando sempre a eficiência
e a excelência de sua atuação;
CONSIDERANDO o que ficou consignado no processo do Sistema Eletrônico de Informações – SEI n. 21.0.000001592-7;
CONSIDERANDO o Parecer Nº 221/2022 - CGJUS/ASJECGJUS, integralmente acolhido pela Decisão Nº 1086/2022 CGJUS/ASJECGJUS exarados no processo do Sistema Eletrônico de Informações – SEI n. 22.0.000004106-1.
AVISA aos juízes de direito, servidores, notários e registradores do Estado do Tocantins e a quem mais possa interessar que:
I – fica republicada a lista geral de vacância, com indicação dos serviços notariais e de registro vagos no Estado do Tocantins e
que se encontram aptos a serem oferecidos em concurso público, respeitado o critério de provimento no certame (ingresso ou
remoção);
II – a lista geral de vacância encontra-se atualizada até 02 de março de 2022.

Orde
Comarca
m

01

02

03

Município / Códig
Serventias Situação
Distrito
o CNS

Araguatins

Serventias Sub
Judice[ii]

Único
Serviço
Vaga
12829
22/12/198 22/12/198
Notarial e Provida
Ingresso
8
1
1
Registral interinamente
(*).

Não provida
por
titular
efetivo

Palmas

Serviço de Vaga
12761
01/01/198 01/01/198
Registro de Provida
Ingresso
3
8
8
Imóveis
interinamente

Sub judice Supremo
Tribunal Federal
Não provida
Ação
por
titular
Originária
n.
efetivo
2.624
e
Reclamação n.
51.692

Araguatins

Serviço de
Decisão do
Vaga
12680 Registro
22/12/198 18/05/198
Conselho
Provida
Remoção
5
Civil
das
1
9
Nacional de
interinamente
Pessoas
Justiça

Novo Acordo Lizarda

Palmas

Critério
Data de Data de de
Motivo
Criação Vacância Proviment
o [i]
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Naturais e
de
Interdições
e Tutelas.

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Gurupi

Gurupi

Gurupi

Serviço de
Vaga
12892 1º
22/12/198 01/11/198
Provida
Ingresso
6
Tabelionato
1
9
interinamente
de Notas

Sub judice Decisão do
Ação Ordinária
Conselho
nº
0037865Nacional de
30.2019.827.27
Justiça
29

Gurupi

Serviço de
Vaga
12878 2º
22/12/198 01/03/199
Provida
Ingresso
5
Tabelionato
1
0
interinamente
de Notas

Sub judice Decisão do
Ação Ordinária
Conselho
nº
0038319Nacional de
10.2019.8.27.27
Justiça
29

Único
Serviço
Vaga
Não provida
Augustinópol
12897
26/03/199 26/03/199
Esperantina
Notarial e Provida
Remoção por
titular
is
5
3
3
Registral interinamente
efetivo
(*).
Único
Serviço
Vaga
Não provida
São Félix do 12741
26/03/199 26/03/199
Novo Acordo
Notarial e Provida
Ingresso por
titular
Tocantins
5
3
3
Registral interinamente
efetiva
(*).

Araguaína

Dianópolis

Pedro
Afonso

Araguaína

Araguaína

Único
Serviço
12884
26/03/199 26/03/199
Carmolândia
Notarial e Não Instalada
Ingresso
3
3
3
Registral
(*).

Não provida
por
titular
efetiva

Dianópolis

1º
Tabelionato Vaga
12645
22/12/198 12/09/199
Aposentadori
de Notas e Provida
Remoção
8
1
4
a do titular
Registro de interinamente
Imóveis

Pedro
Afonso

2º
Tabelionato
de Notas,
Tabelionato
de
Protestos
Vaga
12907 de Títulos,
22/12/198 18/04/199
Provida
Ingresso
2
Registro de
1
5
interinamente
Títulos e
Documento
s e Registro
Civil
de
Pessoas
Jurídicas.

Decisão do
Conselho
Nacional de
Justiça

Araguaína

Serviço de
Registro
Civil
das
Vaga
12699 Pessoas
22/12/198 19/12/199
Provida
Ingresso
5
Naturais e
1
6
interinamente
de
Interdições
e Tutelas.

Óbito
titular

Araguaína

Serviço de
Tabelionato
Vaga
12935 de
22/12/198 17/07/199
Aposentadori
Provida
Remoção
3
Protestos
1
7
a do titular
interinamente
de Títulos,
Registro de

Sub judice Supremo
Tribunal Federal
Ação
Originária
n.
2.638

do

Sub judice Supremo
Tribunal Federal
Ação
Originária
n.
2.639
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Pessoas
Jurídicas,
Títulos e
Documento
s.

Araguaína

14

1º
Tabelionato Vaga
Colinas do Colinas do 12764
22/12/198 02/08/199
de Notas e Provida
Ingresso
Tocantins
Tocantins
7
1
9
Registro de interinamente
Imóveis

15

16

17

18

19

Araguaína

Araguaína

Serviço de Vaga
12762
22/12/198 17/07/199
Registro de Provida
Ingresso
1
1
7
Imóveis
interinamente

13

Araguaína

Óbito
titular

Renúncia do
titular

Renúncia do
titular

Óbito
titular

Tupiratins

Perda
da
Delegação do
titular

Arraias

Serviço de
Registro de
Civil
das
Vaga
12911 Pessoas
22/12/198 18/01/201
Provida
Ingresso
4
Naturais e
1
1
interinamente
de
Interdições
e Tutelas.

Óbito
titular

Arraias

21

1º
Tabelionato Vaga
Miracema do Miracema do 12774
22/12/198 08/10/201
Óbito
de Notas e Provida
Remoção
Tocantins
Tocantins
6
1
1
titular
Registro de interinamente
Imóveis.

Araguatins

23

Filadélfia

do

Único
Serviço
Vaga
12868
05/10/198 17/11/200
Notarial e Provida
Ingresso
6
9
9
Registral interinamente
(*).

20

22

do

Sub judice Serviço de
Decisão do Supremo
Vaga
12818 1º
22/12/198 18/06/200
Conselho
Tribunal Federal
Provida
Remoção
1
Tabelionato
1
1
Nacional de Ação
interinamente
de Notas
Justiça
Originária
n.
2.643

Único
Serviço
Vaga
13919
26/03/199 30/07/200
Ananás
Riachinho
Notarial e Provida
Ingresso
6
3
1
Registral interinamente
(*).
Único
Serviço
Vaga
12695
26/03/199 13/06/200
Miranorte
Rio dos Bois
Notarial e Provida
Ingresso
3
3
2
Registral interinamente
(*).
Único
Serviço
Vaga
Ponte Alta Pindorama 12655
22/12/198 14/05/200
Notarial e Provida
Remoção
do Tocantins do Tocantins 7
1
3
Registral interinamente
(*).

Guaraí

Sub judice Supremo
Aposentadori Tribunal Federal
a do titular
Ação
Originária
n.
2.642

1º
Tabelionato
12644
Araguatins
de Notas e
1
Registro de
Imóveis.
Babaçulândi 12880 Único
a
1
Serviço

do

do

Vaga
22/12/198 04/07/201
Provida
Ingresso
1
2
interinamente

Renúncia do
titular

Vaga
Provida

Renúncia do
titular

- 22/12/198 01/08/201
Ingresso
1
2
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Notarial e interinamente
Registral
(*).

Xambioá

Serviço de
Pessoas
Jurídicas,
Títulos e Vaga
12876
22/12/198 13/12/201
Renúncia do
Documento Provida
Remoção
9
1
2
titular
s, Protestos interinamente
e
Tabelionato
de Notas.

24

Xambioá

25

Serviço de
Tabelionato
de
Protestos
de Títulos, Vaga
Paraíso do Paraíso do 12809
22/12/198 14/01/201
Registro de Provida
Ingresso
Tocantins
Tocantins
0
1
3
Pessoas
interinamente
Jurídicas,
Títulos e
Documento
s.

26

Paraíso do Paraíso do
Tocantins
Tocantins

27

Tocantinópol
Nazaré
is

28

Xambioá

Araguanã

Porto
Nacional

Serviço de
2º
Desacumulaç 22/12/198 14/01/201
Ingresso
Tabelionato ão
1
3
de Notas.

Renúncia do
titular

Desacumulaç
ão

Único
Serviço
Vaga
12779
22/12/198 14/01/201
Óbito
do
Notarial e Provida
Remoção
5
1
3
titular
Registral interinamente
(*).
Único
Serviço
Vaga
12921
26/03/199 22/02/201
Renúncia do
Notarial e Provida
Ingresso
3
3
3
titular
Registral interinamente
(*).
Serviço de
2º
Tabelionato
de Notas,
de
Protestos
Vaga
12922 de Títulos,
22/12/198 26/07/201
Provida
Ingresso
1
Registro de
1
3
interinamente
Pessoas
Jurídicas e
de Registro
de Títulos e
Documento
s.

29

Porto
Nacional

30

Único
Serviço
Vaga
Tocantinópol Aguiarnópoli 15477
16/05/199 12/05/201
Renúncia do
Notarial e Provida
Remoção
is
s
3
4
4
titular
Registral interinamente
(*).

31

Porto
Nacional

32

Figueirópolis Sucupira

Ipueiras

Óbito
titular

do

Único
Serviço
Vaga
15443
19/12/199 13/05/201
Notarial e Provida
Ingresso
5
5
4
Registral interinamente
(*).

Renúncia do
titular

12799 Único
3
Serviço

Renúncia do
titular

Vaga
Provida

- 26/03/199 23/05/201
Ingresso
3
4
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Notarial e interinamente
Registral
(*).

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Serviço de
Registro
Civil
das
Vaga
Augustinópol Augustinópol 12840 Pessoas
22/12/198 22/07/201
Aposentadori
Provida
Remoção
is
is
5
Naturais e
1
6
a do titular
interinamente
de
Interdições
e Tutelas.

Araguaína

Único
Serviço
Vaga
Santa Fé do 12870
26/03/199 22/02/201
Notarial e Provida
Ingresso
Araguaia
2
3
7
Registral interinamente
(*).

Dianópolis

Tabelionato
de Notas,
Tabelionato
de
Protestos
de Títulos, Vaga
12936
22/12/198 02/10/201
Registro de Provida
Ingresso
1
1
7
Títulos e interinamente
Documento
s e Registro
Civil
de
Pessoas
Jurídicas

Dianópolis

Renúncia do
titular

Sub judice Supremo
Tribunal Federal
Ação
Originária
n.
2.644

Óbito titular

Único
Serviço
Vaga
12822
22/12/198 19/02/201
Perda
da
Cristalândia Cristalândia
Notarial e Provida
Remoção
3
1
8
Delegação
Registral interinamente
(*).
Único
Serviço
Aurora do
Criada – não
Lavandeira Notarial e Criada
30/4/2018 30/4/2018 Ingresso
Tocantins
instalada
Registral
(*).
1º
Vaga
12932
22/12/198 19/09/201
Tabelionato Provida
Ingresso
0
1
8
de Notas. interinamente

Porto
Nacional

Porto
Nacional

Natividade

Único
Serviço
Vaga
Santa Rosa 12920
22/12/198 14/09/202
Óbito
Notarial e Provida
Remoção
do Tocantins 5
1
0
titular
Registral interinamente
(*).

Único
Serviço
Augustinópol
12723
Praia Norte
Notarial e
is
3
Registral
(*).
Serviço de
Registro
Civil
das
Porto
Porto
12914
Pessoas
Nacional
nacional
8
Naturais,
Interdições
e Tutelas.
Tocantinópol Santa
is
Terezinha

Único
12749
Serviço
8
Notarial

Óbito
titular

do

do

Vaga
22/12/198 28/10/202
Provida
Ingresso
1
0
interinamente

Óbito
titular

do

Vaga
22/12/198 05/02/202
Provida
Ingresso
1
1
interinamente

Óbito
titular

do

Vaga
22/12/198 19/03/202
Óbito
Provida
Remoção
1
1
titular
e interinamente

do
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Registral
(*).

43

44

45

Dianópolis

Serviço do
Registro
Civil
de Vaga
12718
22/12/198 25/03/202
Pessoas
Provida
Ingresso
3
1
1
Naturais, interinamente
Interdições
e Tutelas.

Óbito
titular

do

Palmas

Palmas

Serviço do
Registro
Civil
de Vaga
12670
22/12/198 04/04/202
Pessoas
Provida
Ingresso
6
1
1
Naturais, interinamente
Interdições
e Tutelas.

Óbito
titular

do

Porto
Nacional

Único
Serviço
Vaga
12795
22/12/198 07/04/202
Óbito
Silvanópolis
Notarial e Provida
Remoção
1
1
1
titular
Registral interinamente
(*).

Dianópolis

do

46

Itacajá

Único
Serviço
Vaga
12792
22/12/198 17/06/202
Notarial e Provida
Ingresso
8
1
1
Registral interinamente
(*).

Óbito
titular

do

47

Tabelionato
de Notas,
Tabelionato
de
Protestos
de Títulos, Vaga
Colinas do Colinas do 12657
22/12/198 11/07/202
Registro de Provida
Ingresso
Tocantins
Tocantins
3
1
1
Títulos e interinamente
Documento
s e Registro
Civil
de
Pessoas
Jurídicas.

Óbito
titular

do

48

Taguatinga

Itapiratins

Taguatinga

Serviço De
Registro
Civil Das
Vaga
12687 Pessoas
22/12/198 10/09/202
Óbito
Provida
Remoção
0
Naturais E
1
1
titular
interinamente
De
Interdições
E Tutelas

49

Porto
Nacional

Porto
Nacional

Serviço de
Registro de
Imóveis,
Registro de
Títulos e
Documento
07/10/202 07/10/202
Não Instalada
Ingresso
s e Registro
1
1
Civil
das
Pessoas
Naturais de
Luzimangu
es

50

Porto
Nacional

Porto
Nacional

Serviço de
Tabelionato
07/10/202 07/10/202
Não Instalada
Ingresso
de Notas e
1
1
de Protesto

do

Criada – não
instalada

Criada – não
instalada
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de Títulos
de
Luzimangu
es

51

Araguatins

Araguatins

Serviço de
Tabelionato
de Notas,
Tabelionato
de
Protestos
de Títulos, Vaga
12664
22/12/198 08/11/202
Óbito
Registro de Provida
Remoção
9
1
1
titular
Títulos e interinamente
Documento
s
e
Registro
Civil
De
Pessoas
Jurídicas

do

[i] Critério de Provimento (Ingresso ou Remoção) definido conforme art. 9º, § 1º, da Resolução nº 80, de 9 de junho de 2009, do
Conselho Nacional de Justiça;
[ii] Serventias com Vacância Sub Judice, conforme orientação da Corregedoria Nacional de Justiça, externada no Pedido de
Providências nº 0000002-14.2011.2.00.0000.
(*) Único Serviço Notarial e Registral com atribuições especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de
Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e Registro Civil das
Pessoas Naturais e de Interdição e Tutelas. (Art. 11, Inciso VIII, da Lei Complementar nº 112/2018).
Palmas /TO, 02 de Março de 2022.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 385/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 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 54/2022, constante do Processo Administrativo 22.0.000001626-1, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Slopegeo Geotechnics - Engenharia de Projetos e Geotécnica EIRELI?, que tem por objeto a
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.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Luciano Moura, matrícula nº 352750, como gestor do contrato nº 54/2022 e o servidor Dorvely
Sobrinho Costa, matrícula 353219, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 360/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 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;
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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 44/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000001856-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas - Ltda, que tem por objeto a 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 do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Ênio Carvalho de Souza, matrícula 265148, como gestor do contrato nº 44/2022, e o servidor
Lucianno Lima Negry, matrícula 126362, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, 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
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
EXCLUSIVA PARA ME/EPP ITENS 1 E 2
COTA RESERVADA PARA ME/EPP ITENS 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19
AMPLA PARTICIPAÇÃO ITENS 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20
Processo nº 21.0.000031025-2 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por Item
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de preços visando futura aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e armários.
Disponibilidade do Edital: Dia 04 de março de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 17 de março de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 02 de março de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 22.0.000002661-5- UASG 925814
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2022 - 1ª Republicação
Tipo: Menor Preço Global
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c Lei n.º 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para o fornecimento de material e execução de serviços
de instalação da infraestrutura subterrânea, 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.
Data da abertura da sessão: Dia 24 de março de 2022, às 13h:30min horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 02 de março de 2022.
Moacir Campos de Araújo
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Presidente da CPL

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 191/2021
PROCESSO 21.0.000013875-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lais Silva do Nascimento
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 191/2021, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Lais Silva do Nascimento, em virtude da solicitação da Credenciada evento
4158647, e Informação nº 3906/2022 - GGEM evento 4158649, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 191/2021, aos Autos
Administrativos 21.0.000013875-1, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 237/2020
PROCESSO 19.0.000039603-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ensercon Ltda - ME
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: reajuste do Contrato nº 237/2020, evento 3490836, conforme previsto no item
10.1, da Cláusula Décima, pelo Índice INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, evento 4152540, acumulado no período
de dezembro/2020 a novembro/2021, com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
O reajuste de 10,958520%, aplicado a partir de 11 de janeiro de 2022, conforme Ordem de Serviço evento 3525068, acrescendo
ao valor mensal à quantia de R$ 3.181,70 (três mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos), passando o valor mensal de
R$ 29.034,00 (vinte e nove mil trinta e quatro reais) para R$ 32.215,70 (trinta e dois mil duzentos e quinze reais e setenta
centavos), e o valor global de R$ 348.408,00 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e oito reais) para R$ 386.588,40
(trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000006051-1
CONTRATO Nº 73/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Daniela Brandão Ferreira Ávila
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Taguatinga.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
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PROCESSO 22.0.000006093-7
CONTRATO Nº 80/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Henrique Pereira de Assunção Neto
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Figueirópolis.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005738-3
CONTRATO Nº 82/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Flávio Alves da Silva
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Porto Nacional.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005444-9
CONTRATO Nº 72/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Jocimeire Araujo Fava Wengrat
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Guaraí.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000006100-3
CONTRATO Nº 81/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Marcelo Santana de Sousa
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Paraíso do Tocantins.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005699-9
CONTRATO Nº 59/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Elisandra Alves Braga Aires
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Wanderlândia.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005656-5
CONTRATO Nº 66/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Cleudiane Paiva Muniz
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Guaraí.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
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DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005927-0
CONTRATO Nº 79/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Christyana Ferreira Pereira
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Gurupi.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000003487-1
CONTRATO Nº 71/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Luiz Lopes de Andrade Junior
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista Judiciário – Desenvolvimento de
Sistemas, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins em Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098
de 2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005776-6
CONTRATO Nº 68/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Karoline de Sousa Oliveira
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Araguaína.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005869-0
CONTRATO Nº 65/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Jalmas Almeida Rabelo
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Alvorada.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005816-9
CONTRATO Nº 65/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Luzinalva Barbosa de Sousa
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Ananás.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005609-3
CONTRATO Nº 64/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Sarah Caroline de Oliveira Sousa
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Araguatins.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
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VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005820-7
CONTRATO Nº 60/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Wilinelton Batista Ribeiro
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Porto Nacional.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000006080-5
CONTRATO Nº 77/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ingred Saraiva dos Santos
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Colinas do Tocantins.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005500-3
CONTRATO Nº 69/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Tiago Elias Teixeira de Almeida
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Araguaçu.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
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316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000003466-9
CONTRATO Nº 75/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Marta Aparecida da Silva Soares
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista Judiciário - Contador/Distribuidor, para
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins em Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098
de 2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005323-0
CONTRATO Nº 76/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Emily de Souza Costa
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Xambioá.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000005635-2
CONTRATO Nº 61/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Elane Cristina Vieira da Silva
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Itaguatíns.
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VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2022
PROCESSO 22.0.000004657-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Dórkas Pereira Borges
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2022
PROCESSO 22.0.000006276-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Jordana Paula Fideles Silva Carreiro
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Colméia.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2022
PROCESSO 22.0.000005194-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rosa Maria de Almeida Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2022
PROCESSO 22.0.000003466-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lais Karolinny Almeida Amaral
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista
Judiciário - Contador/Distribuidor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 78/2022
PROCESSO 22.0.000005514-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Camila de Sá Lima
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 89/2022
PROCESSO 22.0.000006021-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Victoria Resplande D' Assunção Bosch
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 86/2022
PROCESSO 22.0.000005568-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Williana Maria de Sousa
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de março de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 425/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 YANA RODRIGUES DE LIRA FREDERICO, matrícula nº 197723, 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 18/11 a 17/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 426/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 NAYARA RODRIGUES NOGUEIRA MORAIS, matrícula nº 355066, 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 08/08 a 06/09/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 428/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SHIRLEI CRISTINA CANALLE CASTRO, matrícula nº 353854, relativas ao período aquisitivo
2017/2018, 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 15/06/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ricardo Gagliardi
Diretor do Foro
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PORTARIA FÉRIAS Nº 429/2022, de 02 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora CHRISTYANNE DE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 352472, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 10/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 10/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 13 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.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 203/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LAURESIA DA SILVA LACERDA
SANTOS, matrícula nº 124564, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, no período de 25/08/2021 a 03/09/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107593;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a)
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

223464

CORNELIO COELHO DE SOUSA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

25/08/2021 à 03/09/2021

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 204/2022, de 02 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO MARTINS NASCIMENTO FILHO, matrícula nº 84545, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 02/03/2022 a 04/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107676;
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
353610

MANOEL PEREIRA LEMOS FILHO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

02/03/2022 à 04/03/2022
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PORTARIA FÉRIAS Nº 430/2022, de 02 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SIMONNY REGIA DIAS ALVES , matrícula nº 354372, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 15/02 a 15/03/2022, a partir de 15/02/2022 até 15/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03/04 a 01/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 431/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora NEIDE MARIA DOS SANTOS, matrícula nº 99330, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 03 a 12/03/2022, a partir de 03/03/2022 até 12/03/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 09 a 18/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 205/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor UELDO PEREIRA DE QUEIROZ, matrícula nº 145553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de
07/03/2022 a 21/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107703;
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
354276

CLEONE JOSE DE OLIVEIRA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

07/03/2022 à 21/03/2022

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 206/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor UELDO PEREIRA DE QUEIROZ, matrícula nº 145553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de
22/03/2022 a 05/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107704;
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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
354276

CLEONE JOSE DE OLIVEIRA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

22/03/2022 à 05/04/2022

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 207/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora SANDRA LAURINDA LOPES, matrícula
nº 90161, ocupante do cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CONTADORIA, no
período de 08/02/2022 a 08/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107705;
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
354275

ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

08/02/2022 à 08/02/2022

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 208/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora SANDRA LAURINDA LOPES, matrícula
nº 90161, ocupante do cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CONTADORIA, no
período de 24/02/2022 a 24/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107706;
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
354275

ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

24/02/2022 à 24/02/2022

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 432/2022, de 03 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
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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 MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA, matrícula nº 205074, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 03/03 a 01/04/2022, a partir de 03/03/2022 até 01/04/2022, 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.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 433/2022, de 03 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SUZIANE BARROS SILVEIRA, matrícula nº 145455, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 03/03 a 01/04/2022, a partir de 03/03/2022 até 01/04/2022, 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.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 209/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO MARTINS NASCIMENTO FILHO, matrícula nº 84545, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 07/03/2022 a 11/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107719;
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
353610

MANOEL PEREIRA LEMOS FILHO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

07/03/2022 à 11/03/2022

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 434/2022, de 03 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 FERNANDO FERREIRA FROTA, matrícula nº 352795, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, 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 27/02 a 28/03/2023, 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
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PORTARIA FÉRIAS Nº 435/2022, de 03 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 11/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 11/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 04 a 14/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 210/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO MARTINS NASCIMENTO FILHO, matrícula nº 84545, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 14/03/2022 a 18/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107736;
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
353610

MANOEL PEREIRA LEMOS FILHO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

14/03/2022 à 18/03/2022

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 437/2022, de 03 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 do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 12/03/2022, a partir de 01/03/2022 até 12/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 12/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 211/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da
Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor CARLOS JOSE BONTEMPO, matrícula nº
190548, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 05/11/2021 a 02/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107755;
RESOLVE:
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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
96535

ARION DO NASCIMENTO LOPES

ESTATUTÁRIO

ESCRIVÃO JUDICIAL

05/11/2021 à 04/12/2021

92351

LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/12/2021 à 03/01/2022

165839

LUIZA MONTEIRO VALADARES

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/01/2022 à 02/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.

JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 212/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da
Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora JANETE DE ALMEIDA GOMES, matrícula nº 49448, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - CENTRAL DE MANDADOS, no período de
02/03/2022 a 04/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107756;
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
165839

LUIZA MONTEIRO VALADARES

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

02/03/2022 à 04/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.

JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 213/2022, de 03 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ANTONIO MAGNO LEITE APINAGE, matrícula nº 3776, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS, no período
de 13/03/2022 a 11/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107765;
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
357939

GLEISSON DA SILVA FERREIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

13/03/2022 à 11/04/2022
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
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.
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JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h
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