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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Pautas

PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 5/2022
5ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL
Serão julgados pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em
conformidade com o Regimento Interno e Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), em sua 5ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins convocada no DJ 5141, 4/3/2022, pág. 2 para iniciar-se
no dia 22/3/2022 às 00h e com término no dia 28/3/2022, às 23h59 cuja pauta será publicada no Diário da Justiça no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação oral quando requerida até
24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 22/3/2022 a
partir das 14h e término no mesmo dia.
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela
gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de
correio eletrônico.
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios
necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software,
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas
sustentações orais.
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa
entrar no ambiente virtual de videoconferência.
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de
videoconferência.
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa
plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral.
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja
vinculado ao julgamento do processo apregoado.
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento.
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins
(www.tjto.jus.br),
bem
como
no
canal
do
Tribunal
de
Justiça
do
Tocantins
no
YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg).
FEITO(S) DO DIA
1-Apelação Criminal N° 0002013-68.2020.8.27.2709.
RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS.
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELANTE/APELADO: UEDIMARLEI MACHADO DA CRUZ.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADOS:
OS MESMOS.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS.
COLEGIADO:
1ª TURMA JULGADORA.
2-Apelação Criminal N° 0013253-57.2021.8.27.2729.
RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS.
APELANTE:
MAURICIO REIS FEITOSA DE SOUSA.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO:
JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
COLEGIADO:
1ª TURMA JULGADORA.
3-Apelação Criminal N° 0001260-83.2021.8.27.2707.
RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS.
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APELANTE:
B. P. D. S..
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS.
COLEGIADO:
1ª TURMA JULGADORA
4-Apelação Criminal N.º 0035009-25.2021.8.27.2729.
RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY S. VILLAS BOAS.
APELANTE:
JEFERSON ALVES BERNARDO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
COLEGIADO:
1ª TURMA JULGADORA
5-Apelação Criminal N° 0000620-73.2018.8.27.2711.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE:
J. M. P. B..
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE AURORA.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
6-Apelação Criminal N° 0003431-38.2020.8.27.2710.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE:
A. D. O. P..
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
7-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000036-45.2020.8.27.2740.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE
APELANTE:
E. P. D. A..
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª Vara Criminal de tocantinópolis.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
8-Apelação Criminal N° 0008988-33.2021.8.27.2722.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE:
C. P. D. P.
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
9-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002867-86.2021.8.27.2722.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE
APELANTE:
M. L. P. J.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
10-Apelação Criminal N° 0007324-64.2021.8.27.2722.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE:
W. D. S. P.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
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JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
11-Apelação Criminal N° 0000900-06.2021.8.27.2722.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE:
F. R. N..
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E
CRIMES DOLOSOSO CONTRA A VIDA.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
12-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000976-62.2022.8.27.2700.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
RECORRENTE:
MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA:
AMANDA RAQUEL FREIRE DE MAGALHÃES.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINSI.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
13-Recurso em Sentido Estrito N° 0010794-72.2021.8.27.2700.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
RECORRENTES:
ALEXANDRE VITOR SILVA SOUSA E SERGIO YTALO ARAUJO DA SILVA.
DEFENSORA PÚBLICA: SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
14-Recurso em Sentido Estrito N° 0001585-45.2022.8.27.2700.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
RECORRENTE:
JASON SIMÃO DIAS.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
15-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005757-77.2020.8.27.2707.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE.
APELANTE:
KENNEDY DOS SANTOS CARDOSO.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª Vara Criminal de ARAGUATINS Tocantins.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
16-Apelação Criminal N° 0002941-17.2019.8.27.2721.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTES:
DANILO SOARES GONCALVES, DIVINO RIBEIRO BORGES, GISELLE ALVES DE SOUSA, JOÃO PAULO
RODRIGUES DE CASTRO.
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ALVES MACIEL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GUARAÍ.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA

17-APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021417-45.2020.8.27.2729.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE/APELADO: GLAUCYANARA SOUSA LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO:
OS MESMOS.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª Vara Criminal de PALMAS.

COLEGIADO:

2ª TURMA JULGADORA
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18-Apelação Criminal N° 0019100-40.2021.8.27.2729.
RELATORA:
DESEMBARGADORA ANGELA PRUDENTE.
APELANTE:
JOSE IRLAN VIANA DE OLIVEIRA.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
COLEGIADO:
2ª TURMA JULGADORA
19-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Apelação Criminal N° 0015250-81.2020.8.27.2706.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA.
APELANTE:
E. B. G..
ADVOGADA:
GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
DE ARAGUAÍNA.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
20-Apelação Criminal N° 0005021-84.2019.8.27.2710.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA.
APELANTE:
CLEITON FERNANDES ARAUJO.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
21-Apelação Criminal N° 0002773-17.2020.8.27.2709.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO:
JOAQUIM RAIMUNDO SOUZA FILHO.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DEARRAIAS.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
22-Apelação Criminal N° 0007605-20.2021.8.27.2722.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE:
V. O. P.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
23-Apelação Criminal N° 0001752-33.2021.8.27.2721.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO:
KLEYTON COSTA DE SOUSA.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GUARAÍ.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
24-Apelação Criminal N° 0002424-81.2021.8.27.2740.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE:
F. D. S. S..
ADVOGADO:
VALDA PEREIRA COSTA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
25-Apelação Criminal N° 0006673-39.2019.8.27.2710.
RELATOR:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE:
MARIA ELZA DOS SANTOS.
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DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS AUGUSTINÓPOLIS
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
26-Apelação Criminal N° 0039879-50.2020.8.27.2729.
RELATORA:
JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA.
APELANTE:
KELMA DE JESUS LUZ.
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
COLEGIADO:
3ª TURMA JULGADORA
27-Apelação Criminal N° 0001008-08.2021.8.27.2731.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
GELLE FONSECA SOUZA.
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
28-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0014436-53.2021.8.27.2700.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
EDIMILSON PEREIRA DA SILVA.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO TOCANTINSI.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
29-Apelação Criminal N° 0001263-85.2014.8.27.2706.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
C. J. D. S.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
DE ARAGUAÍNA.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
30-Apelação Criminal N° 0021079-43.2020.8.27.2706.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
DIHEGO GUILHERME DA SILVA.
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
31-Apelação Criminal N° 0013329-39.2020.8.27.2722.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
RAFAEL RAMALHO TAVARES.
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
32-Apelação Criminal N° 0015195-27.2021.8.27.2729.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
GILDOMAR CONCEIÇÃO DE JESUS.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
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33-Apelação Criminal N° 0004442-44.2017.8.27.2731.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER.
APELANTE:
GUSTAVO PEREIRA BATISTA.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICPO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
34-Apelação Criminal Nº 0012356-98.2021.8.27.2706.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
BRUNO TEIXEIRA VIEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
35-Apelação Criminal N° 0006564-30.2017.8.27.2731.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE:
GILBERTO SILVA DE SOUSA.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
36-Criminal N° 5011523-73.2013.8.27.2706.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE/APELADO: LEONARDO DE JESUS SANTOS.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
37-Apelação Criminal N° 0032541-88.2021.8.27.2729.
RELATOR:
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER.
APELANTE:
CLEYTON ALVES MENDES.
ADVOGADA:
ELZA DA SILVA LEITE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICPO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS
COLEGIADO:
4ª TURMA JULGADORA
38-Apelação Criminal N° 0004933-39.2021.8.27.2722.
RELATOR:
DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE:
J. N. B.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
COLEGIADO:
5ª TURMA JULGADORA
39-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000756-64.2022.8.27.2700.
RELATOR:
DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
GILDEON RIBEIRO MARTINS.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO TOCANTINS.
COLEGIADO:
5ª TURMA JULGADORA
40-Apelação Criminal N° 0004568-67.2020.8.27.2706.
RELATOR:
DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO:
OSEIAS BATISTA DA COSTA.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

8

ADVOGADO:
MARCONDES DA SILVEIRA FIGUEIREDO JÚNIOR.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
COLEGIADO:
5ª TURMA JULGADORA
41-Apelação Criminal N° 0043273-36.2018.8.27.2729.
RELATOR:
DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE:
WALBER DOS SANTOS PINTO.
DEFENSORA PÚBLICA: ESTELLAMARIS POSTAL.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
JUIZ SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
COLEGIADO:
5ª TURMA JULGADORA
WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretário da 1ª Câmara Criminal

2ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY

Pautas

PAUTA VIRTUAL 08/2022
Serão julgados pela 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça em sua 8ª sessão judicial virtual, os processos abaixo
relacionados, POR VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos da Resolução nº. 13, de 22 de junho de 2020– PRESIDENCIA/ASPRE,
com início no dia 22.03.2022 às 14:00h e, término no dia 29.03.2022 às 18:00h, podendo, entretanto, nessa sessão ou sessões
subsequentes, serem julgados os processos adiados, retirados de julgamento com vista, ou constantes de pautas já publicadas.
E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem
como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II- solicitação de
julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 13: I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos
representantes das partes e interessados; II - A sustentação oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e
realizada por meio de plataforma eletrônica disponibilizada pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com
capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses
compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK),
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas
sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e
apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a
sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo
será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o representante processual ou interessados com capacidade
postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do
link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK no próprio processo.
Obs.: Os pedidos de sustentações serão realizados no sistema processual eletrônico pela ferramenta (Ações >
Preferência / Sustentação), nos respectivos autos, em até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais
serão realizadas por videoconferência no dia 29/03/2022 a partir das 14:00h.
FEITOS EM MESA:
1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0014743-07.2021.8.27.2700/TO
ORIGEM
:JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE GURUPI.
AGRAVANTE
: FERNANDO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA (OAB TO006303)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL
COLEGIADO
: 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
2 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0000736-73.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: JUIZ DE DIRIETO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
AGRAVANTE
: RODRIGO FARIAS COSTA MARGARIDA.
ADVOGADO
: RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO (OAB TO04264A)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROC. DE JUSTIÇA
:VERA NILVA ÁLVARES ROCHA
RELATORA
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
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FEITOS DO DIA:
1 Habeas Corpus Criminal N° 0001530-94.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: ADILON LEAL DE LIMA.
ADVOGADO
: ANA MARIA FERNANDES DA SILVA (OAB MA012238).
IMPETRADO
: JUÍZO DA 1ª CRIMINAL DE ITAGUATINS.
PROC. DE JUSTIÇA
: DIEGO NARDO.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL
2 Apelação Criminal N° 0003952-96.2020.8.27.2737/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL.
APELANTE
: LEANDRO RODRIGUES LUZ.
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDES FILHO (OAB GO035353).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: DIEGO NARDO.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
3 Habeas Corpus Criminal N° 0001606-21.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: JOSUÉ LIMA DA SILVA.
DEF. PÚBLICA
: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS.
IMPETRADO
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
PROC. DE JUSTIÇA
: RICARDO VICENTE DA SILVA.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL
4 Apelação Criminal N° 0021648-14.2016.8.27.2729/TO
ORIGEM
: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
APELANTE
: THAUBLES GUIDA COUTINHO SANTOS.
DEF. PÚBLICA
: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
5 Recurso em Sentido Estrito N° 0001672-98.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
:JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS.
RECORRENTES
:JOEL CARDOSO DE SOUSA e ENEIVALDO JOSÉ LOPES.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
6 Apelação Criminal N° 0002203-50.2020.8.27.2735/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PIUM.
APELANTE
: FABIO PEREIRA LUZ.
ADVOGADO
: MARCELO MÁRCIO DA SILVA (OAB TO03885B).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
7 Apelação Criminal N° 0005117-02.2019.8.27.2710/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS.
APELANTE
: JORDÃO TOBIAS ARAÚJO FEITOSA.
ADVOGADO
: MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA (OAB MA020305).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA.
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RELATORA
COLEGIADO

: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL

8 Apelação Criminal N° 0001679-23.2018.8.27.2703/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS.
APELANTE
: MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
9 Apelação Criminal N° 0000223-48.2018.8.27.2732/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PARANÃ.
APELANTE
: DANILO FLORENTINO DA SILVA.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
10 Apelação Criminal N° 0005398-33.2020.8.27.2706/TO
ORIGEM
:JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTES
: MINISTÉRIO PÚBLICO,
:EDINALDO DE SOUSA BRITO,
:DANIEL CARVALHO DOS SANTOS,
:LUCAS PEREIRA ALVES DOS SANTOS.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR,
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADOS
: PABLO EDUARDO LIMA CAMPOS MORI,
:TALIA DOS SANTOS LIMA,
:THALES FERNANDES SOARES,
:OS MESMOS.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
RELATORA
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
: 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
11 Apelação Criminal N° 0016727-36.2021.8.27.2729/TO
ORIGEM
: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
APELANTES
:JOSE ANTONIO PIRES,
JOSE ANTONIO PIRES & CIA LTDA.
ADVOGADO
: DEUSDÉLIO FERNANDES DE JESUS (OAB DF005644).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA.
RELATOR
: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
COLEGIADO
: 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
12 Apelação Criminal N° 0000421-96.2019.8.27.2717/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FIGUEIRÓPOLIS.
APELANTE
: THAYLLON SOUZA AMARAL.
ADVOGADO
: JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO004432).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOÃO RODRIGUES FILHO.
RELATOR
: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
COLEGIADO
: 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
13 Apelação Criminal N° 0003503-10.2020.8.27.2715/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA.
APELANTE
: ADRIAN XALLER OLIVEIRA DOS SANTOS.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
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APELADO
PROC. DE JUSTIÇA
RELATOR
COLEGIADO
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: MINISTÉRIO PÚBLICO.
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
: 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL

14 Embargos Infringentes e de Nulidade N° 0008923-07.2021.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AUTOR
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA.
RÉU
: MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA.
DEF. PÚBLICO
: VALDEON BATISTA PITALUGA.
RELATOR
: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
COLEGIADO
: 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
15 Apelação Criminal N° 0000599-32.2021.8.27.2731/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
APELANTE
: PATRICK GOMES ROCHA.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOÃO RODRIGUES FILHO.
RELATOR
: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
COLEGIADO
: 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
16 Habeas Corpus Criminal N° 0001732-71.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE:
: RONALDO DE SOUZA MARINHO.
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA (OAB TO003736).
IMPETRADO
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS
INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA.
RELATORA
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL
17 Apelação Criminal N° 0021583-20.2018.8.27.2706/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
ORIGEM
: JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: J. P. P.
ADVOGADO
: BRENDA WENND SOUSA MOUTA (OAB TO008472).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ
RELATORA
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL
COLEGIADO
: 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
18 Habeas Corpus Criminal N° 0001541-26.2022.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: D. T.
ADVOGADO
: LEONARDO SOARES SIGNORELLI (OAB GO020246).
IMPETRADO
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE.
PROC. DE JUSTIÇA
: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA.
RELATORA
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL
19 Apelação Criminal N° 0007987-47.2020.8.27.2722/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
ORIGEM
:JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
APELANTE
: M. D. B. C.
ADVOGADOS
:NARA RUBIA MARQUES METZKA (OAB TO 004309), FLÁVIO DE FARIA LEÃO (OAB TO
03965B),CARLOS JUAREZ METZKA (OAB TO000774).
APELADO
:MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES
RELATOR
: EDIMAR DE PAULA
COLEGIADO
: 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
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20 Apelação Criminal N° 0000674-83.2021.8.27.2727/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE.
APELANTE
: COMERCIAL BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR E VARIEDADES LTDA.
ADVOGADO
: AUGUSTO RANZI (OAB TO007743).
APELADO
: PROCESSO SEM PARTE RÉ.
RELATOR
: EDIMAR DE PAULA
COLEGIADO
: 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
21 Recurso em Sentido Estrito N° 0000661-34.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE GOIATINS.
RECORRENTE
: ITAMAR PEREIRA COIMBRA.
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB PA07911B).
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU.
RELATOR
: EDIMAR DE PAULA
COLEGIADO
: 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
22 Apelação Criminal N° 0005432-23.2021.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: JEFFERSON ATILLA PEREIRA TRIERS.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOÃO RODRIGUES FILHO.
RELATOR
: EDIMAR DE PAULA
COLEGIADO
: 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
23 Apelação Criminal N° 0002967-96.2020.8.27.2715/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA.
APELANTES
:WALLISON PEREIRA DE SOUZA,
WESLEY DOS SANTOS DIAS.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOÃO RODRIGUES FILHO.
RELATOR
: EDIMAR DE PAULA
COLEGIADO
: 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
24 Apelação Criminal N° 0022389-21.2019.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: RODRIGO COSTA TORRES.
ADVOGADOS
:DAVI SANTOS MORAIS (OABTO005616),
LETÍCIA DA SILVA LIMA (OAB TO010044).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA.
RELATOR
: EDIMAR DE PAULA
COLEGIADO
: 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
25 Apelação Criminal N° 0002036-95.2018.8.27.2737/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL.
APELANTE
: ADELMO VENDRAMINI CAMPOS.
ADVOGADO
: GILSIMAR CURSINO BECKMAN (OAB TO005512).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOÃO RODRIGUES FILHO.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
26 Apelação Criminal N° 0000973-15.2015.8.27.2713/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS.
APELANTE
: E. M. DE A.
DEF. PÚBLICO
: VALDEON BATISTA PITALUGA.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA.
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RELATOR
COLEGIADO

13

: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL

27 Agravo de Execução Penal N° 0014673-87.2021.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE
: JAMESDEAN CARVALHO AVELINO.
ADVOGADO
: WALACE PIMENTEL (OAB TO01999B).
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: DELVEAUX VIEIRA PRUDENTE JUNIOR,
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
28 Apelação Criminal N° 0020053-73.2021.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: ADAO PEREIRA DA SILVA.
ADVOGADO
: WYLIAN GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB TO010312).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOÃO RODRIGUES FILHO.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
29 Apelação Criminal N° 0010772-29.2018.8.27.2729/TO
ORIGEM
: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
APELANTE
: ANTONIO RUBENI DE OLIVEIRA FORTUNATO.
ADVOGADO
: IRAPUAN PEREIRA MORAIS (OAB TO006390).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
30 Apelação Criminal N° 0002731-69.2020.8.27.2740/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS.
APELANTE
: FABIANO FERNANDES APINAGÉ.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
31 Apelação Criminal N° 0016185-10.2019.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: RAFAEL PEREIRA DA SILVA.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
32 Apelação Criminal N° 0001721-21.2019.8.27.2741/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE WANDERLÂNDIA.
APELANTE
: HALANO ROCHA DA SILVA.
DEF. PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
33 Apelação CriminalN° 0021107-45.2019.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: ERICK MARTINS DOS SANTOS.
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: ESTELAMARIS POSTAL.
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
: RICARDO VICENTE DA SILVA.
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL

34 Apelação Criminal N° 0000068-22.2021.8.27.2738/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA.
APELANTE
: JOSCILIA ALVES PESSOAS.
ADVOGADO
: JEOVÁ DA SILVA PEREIRA (OAB TO07222A).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: MARCOS LUCIANO BIGNOTI.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL
35 Apelação Criminal N° 0036651-38.2018.8.27.2729/TO
ORIGEM
: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
APELANTE
: KÁTIO DE MORAES RIBEIRO.
ADVOGADO
: UBIRAJARA CARDOSO VIEIRA (OAB TO006468).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC. DE JUSTIÇA
: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
COLEGIADO
: 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL

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

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc... CITA o(a) requerido(a) ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, RG 6116716 SESP-GO, CPF 702.060.281-99,
com endereço incerto e não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0000938-83.2018.8.27.2702,
Ação: Execução de Alimentos, que lhe move LUIZ DAVI GONÇALVES DA COSTA e ELISANGELA ALVES DA COSTA PAIVA,
para querendo, no prazo de 15 (quinze) apresentar contestação, sob pena de lhe ser nomeado curador especial, nos termos
do despacho proferido no evento 88. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 25/02/2022. Eu THÂMARA
FIGUEIRA ALMEIDA, Servidora Cedida, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc... CITA o(a) herdeiro(a) MARIA AUGUSTA FIGUEIRAS FAGUNDES, portadora do RG nº 1.250.586 - SSP/TO, inscrita
no CPF sob o nº 056.644.401.12, com endereço incerto e não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n.
0001466-83.2019.8.27.2702, Ação: DE INVENTÁRIO E FORMAL DE PARTILHA, que lhe move MÁRCIA REGINA FAGUNDES,
para querendo, no prazo de 15 (quinze) apresentar contestação, sob pena de lhe ser nomeado curador especial, nos termos
do despacho proferido no evento 120. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 25/02/2022. Eu THÂMARA
FIGUEIRA ALMEIDA, Servidora Cedida a, digitei e conferi.

Às partes e aos advogados

Execução de Título Extrajudicial Nº 0000383-32.2019.8.27.2702/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: UÉLINTON JOSÉ MONTEIRO LIMA e SILVANIA GOMES SANTANA
Advogado: Nihil
INTIMAÇÃO dos requeridos. “DESPACHO/DECISÃO De início, cabe pontuar que a alegação do terceiro interessado de nulidade
da arrematação por falta de intimação, consoante se extrai do evento 213, não prospera, pois o mesmo foi intimado no evento
189, e manifestou no evento 197, postulando que fossem arrestados os valores para saldar seu crédito. Ou seja, o interessado
foi cientificado da hasta pública, e não impugnou ou manifestou interesse na adjudicação. Assim, afasto a alegação de nulidade
da hasta pública. No tocante a ordem de preferência de crédito, melhor sorte assiste ao terceiro interessado. De fato, o crédito
oriundo de honorários advocatícios de sucumbência possuem preferência em relação ao crédito quirografário. Neste sentido é o
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seguinte julgado: https://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21609005/2072008656904-pr-207-2008-656-9-0-4-trt-9 Entretanto,
cumpre observar que os advogados do exequente deste processo também possuem crédito oriundo de honorários advocatícios
de sucumbência, conforme ressaltado no evento 204. DISPOSITIVO: Assim, ante o exposto, ACOLHO parcialmente a
manifestação de evento 213, a fim de declarar como preferencial o crédito de R$ 3.616,56 perseguido no evento 204 pelos
advogados do BANCO BRADESCO, e em segundo lugar, o crédito perseguido nos autos n. 0001085-15.2019.8.27.2722 e
0006683-13.2020.8.27.2722 pelo terceiro interessado Jorge Barros Filho. Contudo, o valor obtido neste processo será
encaminhado aos autos 0001085-15.2019.8.27.2722 e 0006683-13.2020.8.27.2722, para que o juízo responsável por aqueles
processos libere as quantias ao interessado. Portanto, preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE alvará em favor dos
advogados do BANCO BRADESCO, no valor de R$ 3.616,56, conforme requerido no evento 204. O saldo restante,
encaminhem-se ao juízo onde tramita o processo n. 0001085-15.2019.8.27.2722, e caso haja saldo, ao juízo onde tramita o
processo n. 0006683-13.2020.8.27.2722. Após adotadas tais medidas, ouça-se o exequente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
Datado, certificado e assinado pelo EPROC. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Nº 0001621-18.2021.8.27.2702/TO
AUTOR: VIVIANY GUEDES DE OLIVEIRA
RÉU: JOABES ALVES DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO do requerido. "SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo sua
homologação (evento 38). Instada, a representante do Ministério Público manifestou favoravelmente a homologação do acordo
(evento 42) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos e
interesses das partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, de modo
que não há óbice à sua homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso
III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito".

ARAGUACEMA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N° 0000397-39.2021.8.27.2704 - AÇÃO: INVENTARIO
EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS OU NÃO SABIDOS, BEM COMO TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO
DE VINTE (VINTE) DIAS
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Araguacema/TO, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com prazo de 20 (vinte) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que
se processa por este Juízo da Vara Cível, os autos da AÇÃO DE INVENTARIO, sob nº 0000397-39.2021.8.27.2704 , em que
FRANCICLEUDE FEITOSA SILVA, move em desfavor do espólio do de cujus MOACY ALVES EVANGELISTA, por este meio
promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para que se manifestem
sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC), oferecidas pela inventariante no evento 18.

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

Reintegração / Manutenção de Posse Nº 0004429-52.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: LUZIMAR ALBERTINA DA SILVA
RÉU: RONALDO DA SILVA MENDES
RÉU: OSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
RÉU: MAURICIA ALBERTINA DA SILVA
RÉU: MARIANO OTACILIO DA SILVA (Espólio)
RÉU: MICAEL DE OLIVEIRA DA SILVA (Sucessor)
ADVOGADA: SAVANNA CARVALHO DE FIGUEIREDO TARQUINO - OAB/PI 16.823
RÉU: MARCIEL MARIANO OLIVEIRA DA SILVA (Sucessor)
ADVOGADA: SAVANNA CARVALHO DE FIGUEIREDO TARQUINO - OAB/PI 16.823
1. FICA A ADVOGADA SAVANNA CARVALHO DE FIGUEIREDO TARQUINO - OAB/PI 16.823 INTIMADA PARA SE
CADASTRAR NO SISTEMA E-PROC PARA RECEBER AS INTIMAÇÕES DO PRESENTE FEITO, SOB AS PENAS DA LEI.
2. FICAM AS PARTES INTIMADAS, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA, DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO/DECISÃO
DO EVENTO 105, PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.: "1 DEFIRO a habilitação dos sucessores do requerido Mariano Otacilio
da Silva, quais sejam, Marciel Mariano Oliveira da Silva e Micael de Oliveira da Silva, os quais já apresentaram contestação no
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evento 89. 2 Noutro ponto, INDEFIRO o pedido de reiteração da liminar formulado no evento 94, com base nos mesmos
fundamentos expressados na decisão do evento 11. 3 Por fim, antes da prolação da decisão de saneamento, determino que se
intimem os requeridos Marciel Mariano Oliveira da Silva e Micael de Oliveira da Silva, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar(em) a alegação de hipossuficiência econômica, acostando aos autos sua última declaração de bens e rendimentos à
Receita Federal, ou, caso isentos, declaração de hipossuficiência informando o valor de seus rendimentos mensais, sob pena de
indeferimento da gratuidade da justiça requerida. 4 Caso eventualmente seja apresentada a declaração de bens e rendimentos,
atribuir o devido sigilo ao documento. 5 Após, conclusos para saneamento. Cumpra-se.".
Procedimento Comum Cível Nº 0021766-20.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MARCIO ADRIANO SILVA DE FIGUEREDO
RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - REVEL
RÉU: SERASA S.A.
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 51: "1. Processo regularmente desenvolvido e instruído. 2. DECLARO a revelia da parte
requerida BANCO LOSANGO S.A - BANCO MÚLTIPLO, a qual fora citada e não apresentou defesa no prazo legal, incidindo em
seu desfavor os efeitos da revelia (CPC, art. 344). 3. Do exame, vejo que a resolução da questão depende simplesmente do
cotejo das provas já produzidas com a legislação aplicável ao caso. 4. Destarte, o feito comporta julgamento antecipado do
mérito (art. 355, I e II, CPC), posto que as provas até então produzidas são suficientes para a formação do convencimento do
juízo. Nesse particular, é importante destacar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, indeferir a
produção de provas que não irão influenciar no julgamento do mérito da causa, em atenção aos princípios da celeridade,
economia processual e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII e CPC, art. 4º). Destarte, no caso dos autos,
entendo que o conjunto probatório mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia e a ampliação da instrução probatória, com a
realização de audiência de instrução e julgamento em nada poderia acrescentar ao efetivo elucidar da causa. 5. Além disso, a
parte requerida não apresentou pedido de produção de prova (art. 349 do CPC). 6. Isso posto, declaro saneado o processo.
Determino: 1 AGUARDE-SE o prazo de 05 (cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. 2 Após, estável esta decisão,
VENHAM-ME os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.

1ª vara criminal
Editais

Edital de Intimação com prazo de 5 dias
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR: A
UNIÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO, O INDICIADO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA, brasileiro, natural de Goiânia/GO,
nascido aos 28/09/1982, filho de Alcides Gomes dos Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos, inscrito no CPF: 966.843.48115, bem como WALTER DE ALMEIDA E SILVA, inscrito no CPF: 966.843.481-15atualmente em local incerto ou não sabido, do
despacho proferido nos autos nº 0004886-21.2018.8.27.2706, cujo dispositivo é: Diante do teor do ofício no evento de nº 42, e
em conformidade com o provimento nº 11/2019 (Consolidaçãodas Normas Gerais da CGJUS), sejam adotadas as seguintes
providências: 1. Requisitem-se informações atualizadas do veículo e do seu proprietário ao DETRAN/DF , que deverá responder
à solicitação deste juízo no prazo de 5 dias. Observe-se que a placa correta do automóvel, segundo a perícia (evento 47) 2. Com
o endereço do proprietário definido, intime-se para requerer a restituição, fazendo prova da propriedade, no prazo de 60 dias. 3.
Havendo pedido de restituição, conclusos. Caso esgotado o prazo em branco, não localizado o proprietário ou não apresentada
ao juízo a prova da propriedade, a escrivania deverá adotar as seguintes diligências: 1. Solicitar à Diretoria do Foro designação
de oficial de justiça para proceder à avaliação atualizada do automóvel. 2. Intimar a União, o Ministério Público, o investigado e,
por edital, eventuais interessados para se manifestarem em 05 (cinco) dias. 3. Decorrido o prazo, conclusos para fins de inclusão
do bem em procedimento de alienação em hasta pública. Araguaína, 12 de fevereiro de 2019. Francisco Vieira Filho Juiz de
direito titularPara o 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 publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, 11/03/2022. Eu, Horades da Costa Messias, Técnica Judiciária, digitei o presente.

1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00178856920198272706, requerida por MARLENE
PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Rua das Jabuticabeiras, nº 658, Setor
Imaculada Conceição, Araguaína/TO, CEP 77.827-170, move em face de ADRIANO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,
pensionista, residente e domiciliado na Rua das Jabuticabeiras, nº 658, Setor Imaculada Conceição, Araguaína/TO, CEP 77.827170. Pelo MM. Juiz, no evento 113 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, com
fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da parte Requerida ADRIANO PEREIRA DA SILVA,
na pessoa de MARLENE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens,

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

17

oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte
Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo
levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e
renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do
artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no
registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver
vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes
do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar
autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público.As comunicações de atos deste
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238,
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12).
Considerando o reduzido número de Oficiais de Justiça da Comarca de Araguaína-TO, a impossibilidade de darem vazão aos
mandados judiciais expedidos diariamente, e a necessidade de garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz, NOMEIO,
com amparo no Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da JustiçaCNGC), alterado pelo Provimento n.º 23/2021, da CGJUS/TO, em conformidade com a zona/região de atuação, oficiais de
justiça ad hoc nas pessoas dos servidores cedidos, Edmilson Melo Santos, Gabriel Batista de Sousa Silva, Manoel Pereira
Lemos Filho, Marcos Natan Santos de Miranda e Robert Alexandre Amorim. Ressalto que a presente nomeação não impede a
atuação do Oficial de Justiça de carreira a quem, eventualmente, for distribuído o mandado. E que a distribuição dos oficiais ad
hoc por zona/região/localidade compete à Diretoria do Foro. Sendo requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso,
defiro e homologo a dispensa, antecipadamente. Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, com menção expressa da data de
sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e proceda-se a baixa definitiva.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o
presente, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número
0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos
junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e
vinte e dois (07/03/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi.

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°
00205456520218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e YURI GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA, brasileiro,
solteiro, padeiro, nascido aos 02/04/1994, natural de Goiânia-GO, filho de Walter Siqueira e de Sirlene Bonfim da Silva, portador
do RG nº 5141393 SSP-GO e do CPF nº 022.496.951-05, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por
escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não
constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (redação anterior a Lei 13.654/2018). 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° 001544532.2021.8.27.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual RAFAEL SOUSA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, em
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profissão definida, nascido aos 02/01/1998, filho de MARIA APARECIDA SOUSA NICACIO, CPF 712.822.581-17,sendo o
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, 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 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 incurs no art. 363, §1º, do Código de Processo 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, 11 de março de 2022. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr
Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito

3ª vara cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0022370-78.2020.8.27.2706,Chave nº
194719553820 proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de NAPOLEAO MACHADO PRATA, sendo o presente para
citar o executado Senhor NAPOLEAO MACHADO PRATA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº
1361101, órgão emissor SSP TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.830.286-72, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para
no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de R$201.488,03 (duzentos e um mil quatrocentos e oitenta e
oito reais e três centavos), acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o
valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena
de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a
executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade;
b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta
deferida por este juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a)
executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o
vencimento das subseqüentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado
multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta
indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a
seguir transcrito:" Em consulta as ferramentas disponiveis ao judiciário, retornou o mesmo endereço apontado da inicial, sendo
assim, defiro o pedido do evento 35, e determino a citação por edital. Prazo 30 dias."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de
Direito. ADVERTÊNCIA:Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Keila
Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Magistrado ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0004365-13.2017.8.27.2706, , Chave nº
710861352017proposta por BANCO BRADESCO S.A.em desfavor de FABIO ALVES MENDANHA - ME e FÁBIO ALVES
MENDANHA, sendo o presente para citar os executados FABIO ALVES MENDANHA - ME e FÁBIO ALVES MENDANHA,
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de R$ 80.045,40
(oitenta e mil, quarenta e cinco reais e quarenta centavos ), acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes
fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento
integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo
de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a
verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até
6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente
e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo
745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão
suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das
prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos
atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a
oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Tudo de
conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: " DESPACHO/DECISÃO. Uma vez esgotados todos os meios
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de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos
dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias. Cumpra-se. ALVARO
NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito". ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do
NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10/03/2022. Eu, Elias Mendes Carvalho,
Escrivão Judicial, que digitei. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0022869-33.2018.8.27.2706, Chave nº 370054898518, proposta
por FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA (FERPAM BORRACHAS) em desfavor do ROGERIO DA SILVA BATISTA,
sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) ROGERIO DA SILVA BATISTA, inscrito no CPF sob o nº 929.213.88120, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 14.198,95(Catorze
mil cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre
o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Determino
a intimação do executado para efetuar o pagamento da quantia de R$ 14.198,95, na forma do artigo 523 do Código de Processo
Civil, sob pena de fixação de multa de 10% e honorários advocatícios também em 10%. Intime-se. E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de Março de 2022.Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon,
Servidor(a) do Judiciário, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0010725-22.2021.8.27.2706, proposta por
ATUALITÁ COMÉRCIO DE ROUPA - EIRELI - ME, em desfavor de DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA NECO, sendo o presente
Edital com prazo de 30 dias para CITAR o requerido sendo: DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA NECO, brasileiro, casado,
portador do Rg. sob o n. 195.197.60010 CTMTB/PI e do CPF/MF sob o n. 960.898.063-15, atualmente em lugar incerto e não
sabido, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor de R$62.336,58
(sessenta e dois mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos e atualizados. Caso o réu o
cumpra, ficará isento de custas. CONSTE, ainda, nesse prazo, que o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja o
cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (artigos
701, §1º, 702, §8, todos do Código de Processo Civil). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "A
pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do Código de Processo Civil).Citese o requerido para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial. Caso o réu o cumpra, ficará isento
de custas. CONSTE, ainda, nesse prazo, que o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou
o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do
Código de Processo Civil)." Ass. Alvaro Nascimento Cunha ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado
na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2022. Eu,
Kemelly Furtado da Silveira, estagiária, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - JUIZ DE DIREITO

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - com prazo de 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 500010029.2007.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de W M COPIADORA E INFORMATICA LTDA, CNPJ
nº 02919495000182, MARIA DE JESUS BARROS, CPF nº 12910260100 e WELLINGTON NOGUEIRA AUGUSTO, CPF
nº 00381366197, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugar incerto e não
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 85 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
"...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
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causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes da
presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;
3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de
março de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5006005-05.2013.8.27.2706/TO
CHAVE: 874123296013
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: CORREIA E LOPES INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA-ME
Executado: ROZA LOPES DOS SANTOS SILVA
Executado: WARLEY ALVES CORREIA
SENTENÇA: “(...) In casu, o marco inicial se deu em 06/07/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em
06/07/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 07 de março de 2022. Milene de
Carvalho Henrique - Juíza de Direito

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 541/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 10 de março de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
11/03/2022 à 18/03/2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
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DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designado o Dr. Antônio Dantas de Oliveira Júnior, Juiz de Direito, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 11/3/2022 às 11h59 do dia 18/3/2022.
§ 1º. Fica designado o servidor Rogério da Silva Lima, Técnico Judiciário, lotado(a) na 2ª Vara Criminal da Comarca de
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, telefone (63)98442-5866, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins.
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de março do ano
de dois mil e vinte e dois (10/3/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro
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AUGUSTINÓPOLIS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002331-48.2020.8.27.2710, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado DEUZIMAR DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/04/1985, natural
de Augustinópolis – TO, filho de Manoel Magno de Almeida e Antônia, inscrito no RG n° 658.868 SSP – TO e CPF n°
021.473.531-16, residente na Rua Manoel Matos, s/n°, ao lado da casa n° 670, Centro, Sampaio - TO, atualmente em lugar
incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 57. E como não tenha sido possível
intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O através
do presente edital com prazo de 60(sessenta) dias de todo teor da sentença CONDENATÓRIA prolatada no evento 47, conforme
parcialmente abaixo transcrita, para querendo, no prazo improrrogável de 5(cinco) dias, oferecer através de advogado constituído
as manifestações que entender necessárias. "SENTENÇA... II – FUNDAMENTAÇÃO. O processo transcorreu sem nenhuma
nulidade. No caso dos autos estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, sendo a demanda instruída
regularmente com a garantia ao acusado de todas as oportunidades defensivas, situação que concretiza em toda sua extensão o
contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF). Não há questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual analiso
o mérito da ação penal. Os fatos atribuídos ao acusado foram praticados no âmbito contra doméstico e naquela ocasião em
detrimento de sua companheira, o que justifica a tramitação do processo sob a égide da Lei nº 11.340/06. II.1. DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. Atribui-se ao acusado a prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, que
assim descreve o delito de lesão corporal qualificada: Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...] § 9º Se
a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de
3 (três) meses a 3 (três) anos. O delito em apreço requer a produção de alguma ofensa à integridade corporal da vítima. Trata-se
de crime material, exigindo-se a produção de resultado e se consuma com a efetiva lesão à saúde ou integridade corporal da
ofendida. Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de
reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia restaram comprovadas. A materialidade do crime
praticado contra a vítima está demonstrada de forma segura por intermédio do Laudo de Exame de Corpo de Delito na vítima
(evento 1, P-PORTA2, fls. 20/21, Inquérito Policial), fotografias acostadas no evento 1, IP-PORTA1, fls. 9/10, IP,
complementados à prova oral. Do depoimento prestado pela vítima em Juízo, sob o crivo do contraditório, bem como pelas
demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, conclui-se estar provada a autoria do delito. Em seu depoimento em
Juízo a vítima Francinete Nunes Dourado disse que: Não recorda bem o motivo da briga, mas quando chegaram de uma festa o
acusado queria lhe acertar com um facão, que o acusado queria ir embora e a declarante disse que ele não ia; Que todas as
vezes em que se separavam ele queria levar as coisas de dentro de casa, então a declarante disse que ele não levaria a
geladeira; Que o acusado colocou a geladeira para fora e a declarante tentou impedir, foi quando ele saiu correndo atrás da
declarante com um facão, que ele levantou o facão para lhe cortar e atingiu seu braço; Que o acusado falou que ia atingir a
cabeça da declarante, mas ela colocou o braço na frente; Que esse tipo de conduta aconteceu outras vezes, da primeira vez ele
colocou a faca na barriga da declarante, pegava na garganta e certa vez entrou no bar com uma faca. Interrogado, o acusado
DEUZIMAR DE ALMEIDA negou a autoria do crime, afirmando que a vítima tentou agredir-lhe com a faca. Da análise do
conjunto probatório dos autos, observa-se que a versão apresentada pela ofendida é a que se coaduna com as demais provas
colhidas. Cabe destacar que o próprio acusado, apesar de negar o crime em seu interrogatório, reconheceu a existência de lesão
perpetrada na vítima durante uma luta corporal do casal. Cediço que, se tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/06), praticados usualmente na clandestinidade e intimidade do casal, a palavra da ofendida assume especial relevância
probatória, se consistente e coesa, sobretudo, quando corroborada por outros elementos probatórios Diferente do que alega a
Defesa, não há falar em insuficiência probatória, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, vem amparada no Laudo
de Exame de Corpo de Delito, além de fotografias do braço lesionado. Assim, com o término da instrução criminal, é possível
concluir que restou efetivamente demonstrada a prática da conduta delituosa narrada na denúncia, comprovando que o Réu
efetivamente causou as lesões na vítima ao lhe agredir fisicamente. O artigo 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06 preceitua que no
âmbito doméstico e familiar, a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da
vítima, o que ficou constatado no presente caso. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para comprovar que a lesão
corporal sofrida pela vítima é consequência da agressão desferida pelo Réu, e que este agiu com vontade livre e consciente de
ofender, adequando sua conduta perfeitamente ao tipo penal, sendo de rigor sua condenação. II.2 DO CRIME DE
AMEAÇA. Igualmente procedente a pretensão estatal no que concerne ao delito de ameaça. A materialidade e autoria da
infração são certas e devem ser atribuídas ao acusado, o qual, no entanto, na oportunidade em que foi ouvido em Juízo negou a
ameaça. O delito de ameaça encontra-se previsto no art. 147, caput, do Código Penal e tem como bem tutelado a liberdade
psíquica da vítima, desse modo, não havendo afronta a este bem, não pode subsistir o crime definido pelo dispositivo
incriminador: Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal
injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Nesse sentido, por tratar-se a ameaça de crime formal, que se
configura com a promessa de causar mal injusto e grave, não importa para sua caracterização que o agente tinha ou não a
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intenção de consumar o mal prometido, mas sim se a ofendida sentiu-se amedrontada com a possibilidade. Ouvida em Juízo a
vítima relatou que no dia que o acusado entrou no bar lhe ameaçou com um facão. Disse que atualmente reside em
Parauapebas/PA, pois tem medo do acusado e por isso não volta a residir em Augustinopólis/TO. Diferente do crime de lesão
corporal, a ameaça verbal é crime formal e que não deixa vestígios materiais, sendo prescindível a produção de qualquer
resultado material efetivo e podendo ser aferido pela prova oral constante na palavra da vítima. A avaliação do delito de ameaça
se faz sob o ponto de vista da ofendida, entretanto, além de ser comprovada a afronta à liberdade psíquica da vítima, deve ser
comprovado que o Réu efetivamente proferiu as ameaças narradas na denúncia. Mirabete leciona que "Deve ser condenado pelo
delito de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um
prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima." (Julio Fabbrini Mirabete, Código
Penal Comentado, 5ª Edição, Atlas, p. 1160). A vítima esclareceu nas suas declarações em Juízo que o acusado a ameaçou de
causar-lhe mal injusto e grave, assim como demonstrou se sentir atemorizada, mencionando que atualmente não reside ou visita
esta cidade com medo após o acusado ter sido solto. Verifico que a ameaça foi séria e fundada, devido ao contexto em que se
produziu. O estado de ânimo do acusado e as anteriores agressões fez com que parecesse uma pessoa perfeitamente capaz de
matar a vítima. Ressalto que, nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta
especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório nos autos, isso porque, tais delitos não presenciados
por outras pessoas, razão pela qual a fala da ofendida pode servir de base para a condenação. Desse modo, destaca-se, mais
uma vez, que resta confirmada a materialidade e provada a autoria do Réu quanto à conduta delituosa. Assim, demonstrado que
o acusado ameaçou a vítima por gestos (com uma faca) de causar-lhe mal injusto e grave, resta comprovado seu intento, posto
que a ofendida sentiu-se intimidada, razão pela qual a procedência é medida que se impõe. II.3. DO CRIME DE DANO
QUALIFICADO. Sustenta a acusação que o acusado também deteriorou uma janela de aço pertencente à vítima Francinete
Nunes Dourado. O delito segundo capitulação na denúncia encontra-se previsto no art. 163, caput, do Código Penal, que assim
dispõe: Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Trata-se de,
portanto, de crime em que se tutela o patrimônio alheio. No caso dos autos a denúncia, calcada no exame pericial, assevera ter
sido danificada a janela da residência da vítima. Devidamente comprovada a materialidade e autoria do dano, fora juntado
o laudo pericial realizado para a constatação de danos, situação que se encontra aliada à prova oral. Como se vê da prova oral
produzida em Juízo a vítima informou que o acusado possuía condutas agressivas e na ocasião danificou uma janela. O Réu
DEUZIMAR DE ALMEIDA confessou o crime de dano e disse que indenizou a janela por R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
No mesmo sentido, o Laudo de Exame Técnico Pericial de Vistoria em Local de Danos Materiais concluiu que os danos
causados na janela em questão foram provocados por ação humana, mediante o uso de força física (evento 9, IP). Não há,
portanto, qualquer fragilidade do conjunto probatório, eis que a palavra da vítima, nos casos que envolvem violência doméstica,
assume papel de especial relevo, na medida em que tais delitos, ocorridos no interior do lar, raramente contam com
testemunhas. Ademais, nenhum argumento foi levantado nos autos a desacreditar o depoimento da ofendida e o próprio acusado
confessou o crime. Por fim, salienta-se que para configuração do crime de dano, é imprescindível o animus nocendi, ou seja, o
dolo específico de causar prejuízo ao dono da coisa. Considerando a prova colhida na audiência de instrução e julgamento, qual
seja, a oitiva da ofendida e do acusado, restou demonstrado o dolo do acusado quanto ao desejo de causar dano ao patrimônio
da vítima, tendo em vista que o Réu danificou a janela. Assim, por tudo o que foi analisado mostra-se viável a condenação do
acusado pela prática do crime tipificado no art. 163, caput, do Código Penal, sendo esta medida criteriosa que se impõe. III –
DISPOSITIVO. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
para CONDENAR o acusado DEUZIMAR DE ALMEIDA, pela conduta tipificada no art. 129, §9º, art. 147 e art. 163, c/c art. 69,
todos do Código Penal. Passo a dosar-lhe 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. IV – DA
DOSIMETRIA DA PENA. IV.1. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. 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 Réu possui antecedentes criminais, conforme evento 9, mas sem que se possa atestar maus antecedentes ou
reincidência; destaco, ainda, a ausência de informações suficientes quanto à conduta social do agente e personalidade, razão
pela qual deixo de considerá-las negativamente; os motivos são próprios do tipo penal; as circunstâncias do crime foram
exaustivamente mencionadas nos autos; as conseqüências do ilícito foram demonstradas e integram o tipo; por fim, o
comportamento da vítima não contribuiu para consumação do delito. Assim, nesta primeira fase, não havendo circunstâncias
judiciais que lhes sejam desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase
verifico a ausência de circunstância atenuante, entretanto, acuso a presença da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 15 (quinze) dias, ficando a pena fixada no patamar de 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção. Na terceira etapa, não há qualquer causa especial de aumento e nem de diminuição de pena, dessa
forma, torno definitiva a pena em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. IV.2. CRIME DE AMEAÇA. Para o crime de
ameaça ao analisar as diretrizes do art. 59 do Código Penal denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada
tendo a valorar; o Réu possui antecedentes criminais, conforme evento 9, mas sem que se possa atestar maus antecedentes ou
reincidência; poucos elementos foram coletados para aferir sua conduta social e personalidade motivo pelo qual deixo de valorálas; as consequências são inerentes ao tipo; não há elementos para aferir a situação econômica do Réu e, por fim, não há falar
em comportamento da vítima, uma vez que em nada contribuiu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, verifico a ausência de atenuantes porque em
Juízo o acusado negou o crime. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", motivo pelo qual agravo a pena em
10 (dez) dias de detenção. Na terceira etapa, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, torno definitiva a
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pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. IV.3. CRIME DE DANO. Para o crime de dano observo que a culpabilidade do
acusado é normal à espécie e a conduta dolosa verificada faz parte do tipo penal; o Réu possui antecedentes criminais,
conforme evento 9, mas sem que se possa atestar maus antecedentes ou reincidência; destaco, ainda, a ausência de
informações suficientes quanto à conduta social do agente e personalidade, razão pela qual deixo de considerá-las
negativamente; os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências foram demonstrados nos autos e são próprios do tipo
em análise, nada tendo a ser mensurado para prejudicar o acusado; sendo que em relação ao comportamento da vítima, não
vejo nos autos elementos que indiquem ter ela contribuído para o delito. Assim, nesta primeira fase, atento ao disposto no artigo
59 do Código Penal fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, reconheço a atenuante genérica da
confissão espontânea e incide no caso a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual realizo a
compensação para manter a pena no mpinimo legal de acordo com a súmula 231 do STJ. Na terceira etapa, não há qualquer
causa especial de diminuição ou de aumento de pena. Assim, torno definitiva a pena em 1 (um) mês de detenção. Desponta, na
hipótese dos autos, o concurso material de delitos, pelo que o somatório das penas resulta em 5 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de detenção. V – 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. VI –
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Em razão da natureza do delito e em consonância com a Súmula 588 do STJ e nos termos do
art. 44, I do CP, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 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 conseqüências da
sua escolha. VII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O Réu encontra-se em liberdade e assim deverá continuar
caso deseje recorrer desta sentença, vez que não há motivos para sua prisão preventiva. VIII – DISPOSIÇÕES
FINAIS. Condeno o Réu ao pagamento das custas judiciais, que ficam suspensas em razão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita que ora lhe defiro. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV,
do CPP), considerando que não houve pedido expresso e formal do Ministério Público ou da ofendida, de modo a oportunizar a
ampla defesa e o contraditório. Após o trânsito em julgado, comunique-se o TRE e o Instituto de Identificação, expedindo-se a
Guia de Execução Criminal, obedecendo rigorosamente os termos da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça. Deixo
de ordenar a inserção do nome do sentenciado no rol dos culpados, em face da revogação da determinação esculpida no artigo
393, inc. II, do Código de Processo Penal. Intime-se pessoalmente a ofendida, conforme estabelece o art. 21 da Lei nº 11.340/06.
Para o cumprimento das determinações exaradas acima, expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Augustinópolis/TO,
data certificada pelo sistema." Sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais,
Servidora de Secretaria, matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 10/03/2022.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre
seus trâmites legais, os s Ação Penal, processo n° 00003561020198272715 que a justiça pública move contra o ADAELTON
MARQUES PEREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Cristalândia/TO, filho de Godofredo Pereira Farias e de Tereza Marques
Pereira, nascido em 27/08/1982, CPF n° 942.951.071-15, residente na Fazenda DBC, KM 11, Zona Rural, Padrão de Energia
05000007973, Zona Rural de Palmas/TO - telefone para contato 63 9 8423-5947 ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO, por inf ração do o art. 213, “caput”, Código Penal. fica intimado(a) pelo presente sobre a designação de Audiência De
Instrução E Julgamento A se realizar no dia 30/03/2022 às 17:00 HS na sala de audiências do fórum local, sendo a mesma
realizada por meio virtual, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para
conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 11 de março de 2022. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 0001036-63.2017.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a)
acusado (a): JOSILENE DE SOUSA RAÚJO, natural de Coroatá/MA, nascida aos 02/12/1978, filha de Aíres de Sousa Araújo,
RG n.º 1.181.974 SSP/TO, CPF: 008.931.483-26, atualmente em local incerto e não sabido,fica intimado (a) pelo presente sobre
a designação de audiência de interrogatório a se realizar no dia 12/04/2022 às as 14:00HRS, na sala de audiências do fórum
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local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é
Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 15 de junho de 2021. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da
Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 0001036-63.2017.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a)
acusado (a): ADRIANO DE SOUZA SANTOS, brasileiro, convivente, operador de motosserra, nascido aos 12/11/1984 em
Mozarlândia/GO, filho de João da Costa Santos e Joanita de Souza, CPF 71092060170, Endereço(s) completo(s): Rua C-2,
Quadra 08, Lote 06, Parque Residencial Nova Fronteira, Gurupi-TO .Atualmente em local incerto e não sabido,fica
intimado (a) pelo presente sobre a designação de audiência de interrogatório a se realizar no dia 30/03/2022 às as 16:00HRS,
na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento.
Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta
Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 15 de junho de 2021. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.

DIANÓPOLIS
Diretoria do foro

Portaria Nº 533/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 10 de março de 2022
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO,
usando das atribuições que lhe compete etc...
CONSIDERANDO a Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJGJUS, DE 15/2/2022, publicada no Diário da Justiça nº 5144, de 9 de
março de 2022 que alterou a composição da Comissão Permanente de Sindicância - COMSIND, instituída por meio da Portaria
nº 757/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 28 de março de 2021.
CONSIDERANDO a solicitação inserta no ID 1255894 (Sistema PjeCor nº 0000336-40.2021.2.00.0827) que requer a designação
dos atuais membros da Comissão, a convalidação dos atos já praticados pela comissão anterior e também a concessão de novo
prazo para prosseguimento do feito.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os atuais membros da Comissão Permanente de Sindicância para prosseguirem com a apuração dos fatos
narrados nos eventos inicias.
Composta pelos seguintes servidores:
Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão;
Luciane Rodrigues do Prado Faria - Técnico Judiciário - Matrícula nº 167441 - membro;
Aurécio Barbosa Feitosa - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 252945 - membro;
Raelza Ferreira Lopes - Técnico Judiciário - Matrícula nº 99624 - suplente.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
Art. 2º O novo prazo para regular instrução será de trinta dias, a contar da publicação desta, admitida prorrogação por igual
período, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa.
Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito- Diretor do Foro
Portaria Nº 529/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 10 de março de 2022
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO,
usando das atribuições que lhe compete, etc...
CONSIDERANDO a Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJGJUS, DE 15/2/2022, publicada no Diário da Justiça nº 5144, de 9 de
março de 2022 que alterou a composição da Comissão Permanente de Sindicância - COMSIND, instituída por meio da Portaria
nº 757/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 28 de março de 2021.
CONSIDERANDO a solicitação inserta no ID 1256035 (Sistema PjeCor nº 0000335-55.2021.2.00.0827 ) que requer a
designação dos atuais membros da Comissão, a convalidação dos atos já praticados pela comissão anterior e também a
concessão de novo prazo para prosseguimento do feito.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os atuais membros da Comissão Permanente de Sindicância para prosseguirem com a apuração dos fatos
narrados nos eventos inicias.
Composta pelos seguintes servidores:
Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão;
Luciane Rodrigues do Prado Faria - Técnico Judiciário - Matrícula nº 167441 - membro;
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Aurécio Barbosa Feitosa - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 252945 - membro;
Raelza Ferreira Lopes - Técnico Judiciário - Matrícula nº 99624 - suplente.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
Art. 2º O novo prazo para regular instrução será de trinta dias, a contar da publicação desta, admitida prorrogação por igual
período, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa.
Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito - Diretor do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 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 5005045-35.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a)s acusado(a)s NELSONITA D. DOS REIS, brasileira, solteira, natural de Dueré-TO, nascida em 30/10/1989, filha de Maria
Arlene M. Alves e de Vanderlino J. dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido; JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO,
brasileiro, casado, natural de Dueré-TO, nascido em 08/08/1977, filho de Maria Claudere e de Pedro Alves Martins, atualmente
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 50 da Lei nº 3.688/41. 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 de extinção inserida no evento nº 17, cujo dispositivo
segue transcrito: "Diante do exposto, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, VI ambos do CP c/c com a Súmula 415 do
STJ , julgo extinta a punibilidade dos acusados NELSONITA D. DOS REIS e JOSÉ CLÁUDIO MONTEIRO, em virtude da
ocorrência da prescrição.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 de março de 2022.
Eu, Clifton Alves Gomes, Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª Instância, lavrei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0009513-25.2015.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) PAULO RICARDO FERNANDES LIMA, brasileiro, serviços gerais, nascido aos 08/08/1969, natural de
Cavalcante-GO, filho de Carmelita Fernandes de Lima,, com CPF n.º 034.171.291-41, atualmente em lugar incerto e não
sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI todos da Lei
11.343/06 c/c art 69 do CPB. 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 inserida
no evento nº 41, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, e o mais que destes autos constam, com fulcro nos artigos
112, I c/c art. 107, inc. IV, 1.ª figura, e art. 109, IV, todos do Código Penal, hei por bem em extinguir, por sentença, a punibilidade
de PAULO RICARDO FERNANDES LIMA. Determino o recolhimento do mandado de prisão em desfavor do autuado, baixando-o
do BNMP. Observado o trânsito em julgado desta sentença, providenciem-se as baixas de praxe, ainda que seja necessário a
expedição de contramandado. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as devidas cautelas. Cumpra-se". Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04/03/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto,
Assistente Administrativo, lavrei o presente.

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 0005766-28.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o(a) acusado(a) JOSE RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, companheiro, gerente de loja, nascido aos 23/07/1988, filho de Jose
Rodrigues Filho e Cecilia Gomes de Oliveira, RG n° 5385445 SSP/TO, CPF n° 039.894.901-84, atualmente em lugar incerto e
não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 303 c.c art. 302, §1º, inciso III e art. 306, todos da Lei
9.503/97, na forma do art. 69 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 93, cujo dispositivo segue transcrito: "Posto isso, julgo procedente o pedido
contido na denúncia de e, via de consequência, CONDENO o acusado o JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR como incurso no artigo
303 c.c art. 302, §1º, inciso III e art. 306, todos da Lei 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal.". Dado e passado nesta
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cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 de março de 2022. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente
Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Autos: 00068612520218272722
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu ADRIANO AGUIAR PINHEIRO, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, 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. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Gurupi/TO, aos 11/03/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri. por orem do MM. Juiz
de Direito Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Autos: 0006614-20.2016.827.2722- Execução Fiscal
Chave Processual: 819700115816
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Parte Devedora e Qualificação: TANIA MARIA SANDES PONCIANO
Valor da Causa: R$ 34.139,07
FINALIDADE: CITAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 000661420.2016.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a) TANIA MARIA SANDES PONCIANO, CPF.
574.554.491-00; CDA nº J- 1323/2016. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o
(s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida
Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito
local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a
satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução,
devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se
casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias
para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e)
PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a
ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os
casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 11 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
Autos: 0013985-98.2017.827.2722- Execução Fiscal
Chave Processual: 902610510717
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Parte Devedora e Qualificação: GRANEL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Valor da Causa: R$ 29.936,64
FINALIDADE: CITAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 000195014.2014.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): GRANEL - COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 38142626000105 -, e dos sócios solidários da empresa FREDERICO ROSA MESSIAS, CPF.
010.947.561-56; CDA nº C- 1961/2017. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o
(s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida
Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito
local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a
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satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução,
devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se
casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias
para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e)
PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a
ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os
casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 11 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 560/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de março de 2022
Dispõe sobre o quantitativo de pessoas que podem participar das Sessões Presenciais do Tribunal do Júri na Comarca de
Gurupi e adota outras providências.
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e na forma da Lei, etc;
CONSIDERANDO a Decisão Nº 1316 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, proferida no SEI 22.0.000007226-9;
CONSIDERANDO que cabe a esta Diretoria o controle de entrada do público externo, atentando-se às medidas de
biossegurança;
CONSIDERANDO a limitação do espaço físico do Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi, que é um ambiente fechado, com
janelas pequenas e pouca ventilação;
CONSIDERANDO que para a realização de uma Sessão do Tribunal, envolve vários órgãos, sendo Ministério Público,
Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e demais interessados, conforme o caso;
CONSIDERANDO que em média participam os seguintes profissionais na realização do Júri: um magistrado, um promotor de
Justiça, um Defensor Público, um Assistente da Acusação/Advogado, sete jurados, um ou mais presos, três policiais da escolta
do preso, dois oficiais de Justiça, um policial militar da equipe ASMIL, uma copeira e três servidores, o que totaliza 22 pessoas,
podendo a quantidade de pessoas aumentar em caso de Júri com mais de um réu;
CONSIDERANDO que os jurados durante a realização da Sessão do Júri estão ficando nos assentos destinados ao público em
geral para garantir o distanciamento.
RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR a participar das Sessões Presenciais do Tribunal do Júri na Comarca de Gurupi, apenas seis pessoas do
público externo, preferencialmente três parentes da Vítima e três parentes do Réu, tendo prioridade pai, mãe e cônjuge ou
companheira e sucessivamente os demais graus de parentesco.
Art. 2º. Fica a equipe da ASMIL Gurupi responsável pelo controle do público externo.
Art. 3º. Cientifique-se, via SEI, à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado do Tocantins.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2º do Cível desta
cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o
presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de
Inventário nº 50002114820108272725, requerido por MARIA JOAQUINA PEREIRA PORTO E OUTRO sendo o presente para
CITAR EVA PEREIRA DA SILVA e MARIA DE JESUS PEREIRA, para querendo, se manifestarem no prazo de 20 dias, para
os termos do inventário e partilha, com cópia das primeiras declarações (CPC, art.626 e seus §§);conforme despacho
EVENTO 167 . DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 10 de fevereiro de 2020.
Eu,Cátia Cilene Mendonça de Brito, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 DIAS
Chave:301702926718
O Doutor MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2º do Cível desta
cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o
presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de ,
sendo o presente para CITAR os Terceiros Interessados não representados nos autos supra, para querendo, se manifestarem no
prazo de 20 dias, despacho evento 90, inicia evento 01 primeiras declarações 26 e últimas declarações 60.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 10 de março de 2022. Eu,Glaucyane Pereira
Cajueiro, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação.
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO
LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 60% do valor
da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL:
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000764-36.2017.8.27.2726 de Cumprimento de Sentença de
Obrigação de prestar alimentos em que é Requerente M.V.R.M representado(a) por DAYANE RIBEIRO SANTOS (CPF:
026.702.631-51) e Requerido HORACILDO MARTINS TRANQUEIRA (CPF/CNPJ: 031.342.091-28) BEM(NS): Motocicleta,
marca/modelo HONDA CG 150 TITAN KS, ano/modelo 2004/2004, cor preta, à gasolina, placa: MVV-5295/TO, Chassi:
9C2KC08104R038701, Renavam: 00828038066. OBS.: Pintura com ranhuras, partes plásticas com ranhuras profundas, painel
do hodômetro inoperante, sem registro de quilometragem, para-lamas dianteiro quebrado, junta do farol acoplada com fita
isolante, motor em funcionamento, sem partida elétrica. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 15 de
agosto de 2021. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção.
DEPOSITÁRIO: HORACILDO MARTINS TRANQUEIRA, Rua 25 s/n, Setor Andrelina, Cristalândia/TO, CEP: 77.490-970. ÔNUS:
Consta Restrição Renajud; Débitos junto ao Detran/TO no valor de R$ 848,79 (oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e
nove centavos), em 23 de fevereiro de 2022. Outros eventuais constantes no Detran/TO. ** O arrematante declara estar ciente
de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que
poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção
do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz
que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto
a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 5.166,51 (cinco mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e
um centavos), 23 de novembro de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO
DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a
ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a
ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um por cento)
sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as
partes; Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga
pela parte que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a
data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.
cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições
de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no
preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns)
será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem,
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
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identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC,
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis)
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no
momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir
do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento
prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os
interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo
por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software
ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas,
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de
determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será
reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado Horacildo Martins Tranqueira, e seu cônjuge se
casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse,
direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo
Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins. Miranorte (TO), 28 de fevereiro de 2022. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017,
PERITO/LEILOEIRO
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação.
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO
LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do valor
da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL:
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0002407-92.2018.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requeridos M. B. P. DA SILVA - EPP (CNPJ:
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00.919.396/0001-75) e MARIO BONFIM PEREIRA DA SILVA (CPF: 586.022.911-91) CDA: C-2316/2018 BEM(NS): Motocicleta
marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS, Placa KED-2033/TO,Chassi: 9C2JC3010YR033757, Renavam: 00732268800, ano de
fabricação/modelo 2000/2000, cor azul, a gasolina. Condições do veículo: Tanque de combustível contendo amassados, pintura
contendo diversos arranhões, parte elétrica danificada, painel sem funcionar o velocímetro, não contém as setas de sinalização,
motor em bom funcionamento. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em 11 de outubro de 2021. **Avaliação
sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: MARIO BONFIM
PEREIRA DA SILVA, Rua 5, nº 188, Centro, Rio dos Bois/TO – CEP: 77.655-000 ÔNUS: Constam débitos no Detran/TO, no
valor total de R$ 1.040,32 (Um mil, quarenta e reais e trinta e dois centavos), 21 de fevereiro de 2022. Outros eventuais
constantes no Detran/TO. ** O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o
DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o
veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran
para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO:
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de
arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em
caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em
caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser
pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de cancelamento do
leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o
motivou. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do
TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro,
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata.
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC,
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis)
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no
momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir
do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento
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prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os
interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo
por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software
ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas,
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de
determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será
reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimado os executados M. B. P. DA SILVA – EPP, na pessoa de seu
Representante Legal, e MARIO BONFIM PEREIRA DA SILVA e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais:
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 24 de fevereiro de 2022. DANYLLO
DE OLIVEIRA MAIA, PERITO/LEILOEIRO, JUCETINS nº. 2016.05.0017.
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação.
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO
LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 80% do valor
da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL:
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5000078-03.2010.8.27.2726 de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA em que é Requerente VALDECI ALVES AGUIAR (CPF: 832.938.921-91) e Requerido RAIMUNDO BARROS DA
COSTA (CPF: 212.721.071-91). BEM(NS): Lote urbano, com área total de 360,00m² , situado à Avenida Castelo Branco, nº 2004,
entre as Ruas 28 e 29, Vila Maria, Miranorte-TO, contendo as seguintes benfeitorias: a) Um pequeno cômodo externo,
inacabado, medindo 26x3m (18m), construído com tijolos furados, paredes sem reboco, piso de chão, telhas de fibrocimento,
madeiramento serrado, com janela tipo “vitrô”,em ruim estado de conservação; b) Uma casa construída de tijolos, medindo
9,80x11m(107,80 m ), paredes rebocadas, parte pintada, piso de cimento, portas de madeira, janelas de metal e vitrô, coberta
com telhas dos tipos plan e francesa,dividida em uma área, duas salas, uma cozinha, três quartos, um banheiro e uma área de
serviço aos fundos, em ruim estado de conservação. Possui portão frontal e muros em suas divisas. Localização: Situa-se nas
proximidades do Colégio Rui Brasil Cavalcante, do Comando da Polícia Militar, de farmácias, academia e pontos comerciais
variados. O acesso é fácil, as ruas são pavimentadas e servidas pelas redes de água e energia elétrica. OBS.: O imóvel não
possui registro imobiliário, ficando a cargo do arrematante o registro perante os órgãos de registro competentes
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 21 de setembro de 2021. **Avaliação sujeita a atualização até a data da
alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: Não informado. ÔNUS: Eventuais constantes nos órgãos
de registro competentes. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO
LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser
pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser
pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre
o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes;
Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela
parte que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a
data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.
cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições
de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no
preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

33

CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da
Corregedoria do TJ/TO) DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns)
será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem,
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC,
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis)
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no
momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir
do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento
prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os
interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo
por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software
ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas,
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de
determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será
reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado RAIMUNDO BARROS DA COSTA, e seus
cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União,
Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios
contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de
Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado
do Tocantins. Miranorte (TO), 08 de março de 2022. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, PERITO/LEILOEIRO, JUCETINS nº.
2016.05.0017.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação.
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO
LEILÃO: dia 06 de abril de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 80% do valor
da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL:
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5001829-20.2013.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é
Requerente ESTADO DO TOCANTINS/TO (CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requeridos PORTAL NOVO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP (CNPJ: 06.287.316/0001-92), OSVANDO MOREIRA DE MORAES (CPF: 062.519.781-04) e TÂNIA
MARIA DE SOUSA MACEDO (CPF: 332.819.801-63) CDA’s: C-267/2012; C-1918/2011; C-2640/2011; C-2215/2012; C2692/2012; C-1279/2012; C- 1627/2014; C-1474/2014; C-587/2015; C-596/2015; C-1885/2015; C-1176/2015; C-2291/2015; C327/2016; C-1056/2020; C-2128/2020; C-2150/2020; BEM(NS): Lotes 787, 788-A, 788-L, 788-M e 793, Quadra nº 54, 1ª Zona,
logradouro: Avenida Bernardo Sayão, Setor Centro, área total: 3.179,70 m² (três mil, cento e setenta e nove metros e setenta
centímetros quadrados). Limites e Confrontações: 26,10 metros de frente confrontando com a Avenida Bernardo Sayão; 42,48
metros de fundo confrontando com a Rua Capitão Georginho; 75,00, 20,40 e 30,00 metros pelo lado direito confrontando com os
lotes nºs 788B, 788C e 788I; 105,00 metros pelo lado esquerdo confrontando com os lotes nºs 786 e 794. Benfeitorias: Composto
por um prédio comercial, planejado e em bom estado de conservação, contendo também uma casa com dois quartos, sala,
cozinha, escritório, banheiro e varanda e dois galpões para material de construção. A área total construída é de 1.582m². Imóvel
matriculado sob o nº 2.599 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barrolândia/TO. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 815.000,00
(Oitocentos e quinze mil reais), 26 de julho de 2021. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de
apuração da correção. DEPOSITÁRIO: TÂNIA MARIA DE SOUSA MACEDO MORAES, Avenida Canaã, nº 17, Centro,
Miranorte/TO. ÔNUS: Constam Penhora nos autos de Execução Fiscal nº 5001678-54.2013.8.27.2726, em favor da Fazenda
Pública do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte/TO; Penhora nos autos de Execução
Fiscal nº 0002157-98.2014.8.27.2726, em favor da Fazenda Pública do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da
Comarca de Miranorte/TO; Penhora nos autos de Execução Fiscal nº 5001841-34.2013.8.27.2726, em favor da Fazenda Pública
do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte/TO; Penhora nos autos de Execução Fiscal nº
0004839-16.2020.8.27.2726, em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte/TO;
Indisponibilidade de Bens nos autos nº 5001678-54.2013.8.27.2726. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 1.647.367,86 (Um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e
sete reais e oitenta e seis centavos), em 28 de outubro de 2021. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº.
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 2% (dois por cento)
sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a
comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo
cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 2% (dois por cento)
sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas
datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega,
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação
judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens
imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de
pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a
condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se
encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão.
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação,
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-seá com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o
pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance,
desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá
pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar
25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e
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sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de
correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o
próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos:
Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do
arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução
apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da
quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de
atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a
arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens
a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 8. Observação sobre direito de
preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na
continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar
lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste
edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do
leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de
lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os
pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de
venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s)
mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste
edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada
em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo
intimado os executados PORTAL NOVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, na pessoa de seu Representante Legal;
OSVANDO MOREIRA DE MORAES E TÂNIA MARIA DE SOUSA MACEDO e seus cônjuges se casados forem, bem como os
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão)
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo
para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 24 de
fevereiro de 2022. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, PERITO/LEILOEIRO

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0035970-34.2019.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA ZITA AMARAL DE MELO - CPF:39921123220
RÉU: MARCOS VINICIUS NUNES GONÇALVES - CPF:04325785108
RÉU: JOSINA JOSE GONCALVES OLIVEIRA - CPF:48526118153
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 0035970-34.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por MARIA
ZITA AMARAL DE MELO em desfavor de MARCOS VINICIUS NUNES GONÇALVES e JOSINA JOSE GONCALVES OLIVEIRA,
e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida: JOSINA JOSE GONCALVES OLIVEIRA, CPF: 48526118153,
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,
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em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 93.SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0018013-83.2020.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: DEYVID CAMPOS LIMA - CPF:00870819119
RÉU: JOSE BESERRA DE OLIVEIRA - CPF:78939208404
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 0018013-83.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por DEYVID
CAMPOS LIMA em desfavor de JOSE BESERRA DE OLIVEIRA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte
Requerida JOSE BESERRA DE OLIVEIRA, CPF: 78939208404, 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 85.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0017832-82.2020.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ABILIO OSCAR WOLNEY COSTA NETO - CPF:03075374121
RÉU: IRACEMA ALVES FERREIRA BRAGA - CPF:24669350153
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0017832-82.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por ABILIO
OSCAR WOLNEY COSTA NETO em desfavor de IRACEMA ALVES FERREIRA BRAGA, e que por este meio
procede a CITAÇÃO da parte Requerida IRACEMA ALVES FERREIRA BRAGA, CPF: 24669350153, 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 55.SILVANA MARIA PARFIENIUK,
Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0003386-16.2016.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: WILDILENE GARCIA DA SILVA BASTOS - CPF:90840763115
RÉU: PETRO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ:11497653000144
RÉU: PEDRO GOMES DA SILVA - CPF:08252688187
RÉU: CARLOS ROBERTO SANTANA - CPF:35030747168
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 0003386-16.2016.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta
por WILDILENE GARCIA DA SILVA BASTOS em desfavor de PETRO IMOBILIÁRIA LTDA, PEDRO GOMES DA SILVA e
CARLOS ROBERTO SANTANA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida:PEDRO GOMES DA SILVA, CPF:
08252688187, 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
120.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00077743020148272729
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: EDSON NOVAK VENTURA DA SILVA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) EDSON NOVAK VENTURA DA SILVA, brasileiro, solteiro, marteleiro, nascido aos 04/08/1980, natural de
Hugo Napoleão/PI, inscrito no CPF nº 852.235.571-15, filho de Evangelista Ventura da Silva e de Raimunda Cassiana da Silva,
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida
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nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0007774-30.2014.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1. RELATÓRIO. Trata-se de
ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Edson Novak Ventura da Silva pela prática
da conduta descrita no artigo 217-A, caput, do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.015/2009, pelos fatos assim
narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial oriundo da Delegacia
Estadual de Proteção a Criança e ao Adolescente desta Capital que no ano de 2013, na residência situada na Rua 10, Chácara
41, Lote 13, Setor Irmã Dulce, nesta Capital, o Denunciado praticou ato libidinoso com a menor de 14 (catorze) anos Y. F. V. S.,
a qual tinha 06 (seis) anos à época dos fatos. Segundo consta da peça investigatória, o Denunciado, tio paterno da vítima, ficou
morando por cerca de três meses no ano de 2013, na residência dos pais da vítima, aproveitando-se, assim, dessa situação de
proximidade para abusar sexualmente da menor Yasmim. A vítima declarou na Delegacia de Polícia Especializada, na presença
de sua genitora, que “quando estava em casa pela manhã e sua mãe estava dormindo, ficava na sala assistindo televisão, o seu
tio Edson chegava e sentava do seu lado, tirava a sua calcinha e colocava a boca na sua vagina, que pedia para ele parar, dizia
que estava doendo, mas ele não parava, e enquanto ele chupava a sua vagina, ele também enfiava o dedo em seu bumbum, e
que não demorava o tempo em que a sua mãe estava dormindo; Que esses fatos ocorreram outras vezes quando estava
sozinha com ele em casa; Que ele fazia ameaças de que se ela contasse para alguém, não ia mais gostar dela, e como ela
confiava e gostava dele, acabava que não contou para a sua mãe (...) ” Em virtude do temor que o Denunciado impunha à menor
e devido à pouca idade da mesma, ele a ameaçava, e inclusive pelo fato de que ela confiava e gostava dele, a vítima até então
nada tinha contado sobre os fatos à sua genitora. Ocorre que a professora de Yasmim percebeu que algo estranho estava
acontecendo com a criança, pois esta sempre observava o próprio corpo, ficava “aérea”, estava agressiva com os colegas e sem
vontade estudar. Então comunicou a mãe da menor, que questionou-a sobre o que estava ocorrendo, e Yasmim ficou com medo
de falar, mas, em prantos, acabou lhe contando que seu tio Edson, sempre que ficava sozinho com ela, tirava sua calcinha,
chupava a sua vagina e colocava o dedo em seu bumbum. Assim, a genitora da vítima levou o caso imediatamente à Polícia
Judiciária. Desta forma, levando em consideração os laudos do Instituto Médico Legal e as demais provas carreadas aos autos,
torna-se evidente a prática do crime de estupro de vulnerável, denotando a culpa do agente [...] A denúncia foi recebida em 31 de
agosto de 2014 (evento 5). Houve citação editalícia do acusado (evento 52), que não compareceu nem constituiu advogado,
motivo pelo qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos (evento 57 - 24/11/2016). Em virtude da sua
prisão, houve dessobrestamento (evento 74 - 4/5/2018) e posterior citação pessoal (evento 77). Foi apresentada resposta à
acusação (evento 91). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi
determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 5/11/2018 (evento 199).
Foram ouvidas as seguintes testemunhas e informantes, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Daniella Martins de
Figueiredo de Souza, genitora da vítima. A vítima gostava muito do tio dela, mais do que do pai, confiava muito nele. É irmão do
seu ex-marido. Um dia buscou ela no colégio e a professora disse que ela estava muito sonolenta, se tocando, tendo sinais de
nojo, e muito agressiva, mas ela nunca foi agressiva. Em virtude disto, começou a desconfiar, porque ela começou a agredir o
réu verbalmente. Estava de plantão na ocasião em que sua ex-sogra relatou que a vítima pegou algo cortante, tipo alicate, e
tentou agredir o acusado. Ela tirou a calcinha da sua filha mais velha para ver a "pepeca" dela. Pegou a vítima no colégio, disse
que conversariam em casa. Disse para o seu filho mais velho, Danilo, pegar um cipó para conversar com Yasmin, com o intuito
de que ela falasse. Perguntou para ela se o pai tinha feito algo, se já tinha tocado nela no banho, mas ela negou. Era casada na
época. Morava com seu ex-marido, três filho, ex-sogra e o réu, que veio por motivo de doença. Perguntou se Danilo tinha feito
algo, ela negou. Quando perguntou sobre o réu, ela começou a chorar, disse que não podia falar, porque ele disse que mataria a
Ketelin, sua filha mais nova, era mais nova que a vítima. Ela disse que ele tinha tentado beijá-la, tentado colocar o pinto dele na
pepeca dela, no bumbum, mas ela gritou, disse que estava doendo, ele brigou. Ele tentou colocar o pinto dele na boca dela, ela
negou. Ele estava na cozinha quando ela contou, estava com ela no quarto. Ligou para o seu ex-marido chorando e relatou o
ocorrido. Quando ele chegou, o réu tinha saído. A vítima estava com muita infecção vaginal, corrimento, ficou internada uns dias.
O médico disse que não rompeu o hímen, mas houve contato, fricção. Ele é usuário de drogas, então tiveram que fazer
tratamento completo. Não encontraram ele para ver se tinha alguma doença, mas ela não teve, só infecção. Ela fez tratamento
psicológico e faz tratamento psiquiátrico. Ela teve bastante alteração na vida, chama ele de "cara". Hoje ela tem 12 anos. Ela tem
muito pesadelo, ficou um pouco agressiva, já fugiu de casa várias vezes. Se tentar falar com ela, ela surta. As notas dela são
baixas no colégio, faz tratamento para isto. Ela começou a menstruar com 10 anos, corpo de mulher, mas a mente parou na fase
de 6, 7 anos, faz coisas de criança. Trabalhava a noite no Dona Regina, Ketlin e seu filho mais velho estudavam no colégio o dia
todo e a vítima estudava a tarde. Não sabe quantas vezes nem onde aconteceu. Ela menciona apenas os dias, não sabe
precisar data. Disse que a maioria das vezes foi no sofá, quando estava assistindo desenho. Disse que ele falava que era uma
brincadeira, mas que se contasse mataria sua mãe e sua irmã. Foi em setembro que ela contou, do dia 6 para o dia 7. Ela tinha 6
anos, foi em 2013. Não conversou com o réu depois disto. Todo mundo da família dele diz que é mentira. Quando ela foi
internada, ele foi embora para o Pará. Acredita que eles aproveitaram o período de internação para mandá-lo embora. O pai dela
ficou calado o tempo todo, pensativo. Não convive mais com ele. No começo ele dizia que era mentira da vítima. Depois que o
IML constatou que ele estava com infecção generalizada, ele ficou calado. Nunca fez o papel de pai. Ela teve corrimento, pus na
vagina, tomou várias benzetacil, antibiótico. Quando era casada com o irmão do réu, Edson tentou fazer maldade com a mãe, ele
já tocou fogo dentro de casa. Ele queimou todas as bíblias dela. Outra vez, a mãe dele foi para sua casa, porque ela tinha
viajado e ele fez da casa dela uma boca de fumo. Ele vendeu tudo o que ela tinha, roupas dela, fogão, então cedeu a sua casa
para morar. Ele chegou dizendo que estava doente, passando mal, e colocaram Edson dentro da sua casa. Ele ficou preso pelo
motivo da casa, mas soltaram. A vítima tinha 6 anos na época, era normal, conversadeira, abraçava, não tinha costume de
mentir, inventar histórias. Pode ser preguiçosa, mas mentirosa não. 2. Ianik Paula Morais dos Anjos Lustosa. Era professora da
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vítima, era uma turma de 1º, 2º ano, acha que ela tinha uns 6 anos. Desde o início ela era uma aluna que precisava de um
acompanhamento individualizado em virtude do aprendizado. Ela estava entre os alunos de nível mais baixo. Ela estava
começando a aprender, ser alfabetizada, escrever o nome, brincava com as crianças. No convívio social era normal. Uma certa
manhã começou a perceber que ela estava se afastando das meninas, se olhando muito, ela era peludinha, não fazia mais
atividade na sala, se isolou. Quando a mãe dela foi buscar, pediu para conversar com ela. É pedagoga, no curso tem disciplina
de psicologia, então percebem o comportamento diferente dos alunos, ficam com ele o ano todo. Não deu dica para a mãe de
que poderia ser algo de cunho sexual. A preocupação era em virtude da regressão, pois não fazia mais tarefa em sala. Foi numa
sexta. Ela faltou segunda ou terça, quando retornou a diretora a chamou em sala e disse que a vítima estava hospitalizada,
porque tinha acontecido isto. Soube que o tio dela tinha abusado dela. Depois ela voltou a estudar, ficou meio isolada, tímida.
Fez aniversário dela na sala. Continuou mais retraída. Não sabe se ela recebeu apoio da escola. Só foi professora dela no ano
do ocorrido. Não sabe como ela está em relação à alfabetização. Ela não sabia escrever o nome, não lia. Ela já estava juntando
sílabas, mas se isolou, não fazia atividades, e ficava a maior parte do tempo olhando seu próprio corpo. 3. Dinélia de Castro e
Silva, assistente social. Ela tinha 6 anos na época, atenderam uma requisição de uma DP para atendimento psicossocial no IML
em virtude do crime de estupro de vulnerável. Atendeu ela pessoalmente. Ela contou que o tio Edson colocou o dedo na vagina e
no bumbum, ele fazia quando não tinha ninguém em casa. Não foi só uma vez. Ele colocava ela deitada no sofá e colocava a
língua no "pititito" dela e o dedo no bumbum. O relato dela foi livre, espontâneo. Não recordou se ela mencionou intimidação por
parte dele. A mãe relatou que ela tinha problemas para dormir e que tinha problemas escolares. Não soube da situação física
dela. Atendeu ela em setembro de 2013. Ela disse que foi mais de uma vez. Não identificou nada que pudesse ser mentira, acha
que seja verdade. 4. João Batista Chagas do Carmo, amigo próximo do réu. Conhece o réu desde a infância. Tinha contato com
ele em 2013, frequentava a residência que ele morava, morava uma rua atrás. Conhece a vítima. Nunca viu proximidade
relacionada à acusação. Ia lá direto, porque é líder de igreja, sempre teve o foco voltado às famílias. Ia lá estudar a bíblia com
ele e a família da vítima. Eles tinham uma boa convivência. Soube dos fatos em 2013, quando a mãe dele estava na igreja e
contou. Falou com ele, que negou. Não conversou com os demais familiares. Morava a uns 1.500 metros de distância da casa
dela. Edson morava com ela. A mãe dele disse do abuso, pediu que conversasse com ele. Não sabe dele praticar algum mal
contra a mãe dele. Não sabe de prisão dele. Ele já se envolveu com drogas, bebidas, há um ano, em 2017. A mãe do Edson
conversou em 2013, os fatos ocorreram neste mesmo ano. Ele não foi preso neste ano. Ele mudou de Palmas no fim de 2013, a
trabalho, para o Pará. Não sabe o nome da empresa. Ele disse que a cunhada Daniele nunca gostou dele. Acha que Yasmin
tinha de 8 a 12 anos, era juvenil. Não soube dos tratamentos que ela se submeteu nem das dificuldades escolares. 5. Raimunda
Cassiano da Silva, genitora do réu. Ficou na casa um bom tempo depois. É tudo normal agora, as meninas estão sempre com a
depoente. Daniela nunca gostou dele, ela implicava com ele, xingava. Quando foi morar com ela, ele não morava junto, morava
com uma mulher em Luzimangues. Por morar só e ela ter as crianças pequenas, nunca confiaram nela para cuidar, é muito
violenta. A mãe dela pediu que fosse morar lá para cuidar das crianças, foi lá para protegê-las. Ela batia muito, deixava as
crianças passarem fome. Ela só trabalha a noite, ficava em casa o dia todo, mas não fazia nada. Sofreu muito para enfrentá-la,
ela não queria que estivesse lá. Acabava se metendo na educação, porque é vó. Morou com eles por 2 anos. Um dia ele chegou
para visitá-la, ela brigou com ele, disse que não queria ele lá. Ela disse que ele sairia por bem ou por mal, com 15 dias surgiu a
história. Falou com Yasmin várias vezes, ela negou, disse que se falar sua mãe a matava numa surra. A menina tem muito medo
dela, porque apanhou demais. Ela passou por psicólogo porque a mãe espancava a criança. Yasmin vai na sua casa direto.
Ficava sem jeito de tocar no assunto, mas há duas semanas falou com ela, perguntou o motivo de mentir, ela sorriu e disse que
queria que o tio ficasse preso, porque ele fica brigando quando as crianças vão na sua casa. Edson está em casa quando ela vai
visitar, a mãe dela sabe, deixa as meninas lá na porta e vai ao trabalho. Ela fica com o pai, passa fim de semana, feriado. Mora
com o pai delas, Danilo, irmão da Yasmin, e Edson. Ela não fala diretamente com Edson, mas convive bem, normal. Antes do
ocorrido a menina já fazia tratamento psicológico, porque a mãe espancava muito ela, ficou igual uma barata tonta, já fazia xixi
quando a mãe gritava. Ela pegava a menina pelos cabelos e jogava na parede. Daniela já foi denunciada, chamada para depor
umas 3 vezes, uma vez pelo Danilo e outras duas por Yasmin. A vizinha ligava quando Daniela batia nos filhos, Danilo ficava
com a cara roxa, sem ir ao colégio. Yasmin nasceu com infecção vaginal, eles moravam na sua casa em Brasília. Quando ela
nasceu, a menina já estava com corrimento amarelo, a médica disse que era normal. Ela sempre tomou remédio para isto, fez
tratamento. Daniela tocou fogo na sua casa, nas coisas dele. Ele nunca fez nada na sua casa. Foi a primeira vez que ele foi
preso, por causa deste assunto. Ele já usou droga, mas trabalhava normal, ajudava nas despesas de casa quando recebia
pagamento. Ele tem duas filhas moças, moram em Anápolis. Não paga pensão, porque a mãe nunca procurou nada. Yasmin é
filha de Welington. Ele morava com Daniela e Yasmin numa casa só, morava com eles no tempo do ocorrido. Edson morava com
uma mulher em Luzimangues, ia visitá-la de vez em quando, por isto ela implicou, não queria que ele fosse lá. Não sabe o motivo
que ela não gostava dele. Depois que Daniele inventou isto em 2013, decidiu sair da casa, já foi agredida por Daniele. Sofria por
ela bater nas crianças. Alugou uma casa e saiu, o menino mais velho, Danilo, foi para lá. Edson foi morar também. Ele já tinha
largado as drogas, estava em tratamento. Foi para Belmonte trabalhar em 2014. Os fatos ocorreram em 2013, não lembra do
mês. Daniele contou sobre o ocorrido, estava no serviço, ela ligou para Miarly primeiro. Ela contou por telefone. Não fez nada na
hora. Quando chegou em casa, ela não estava mais. O réu também não estava, estava na rua. Falava muito com a vítima antes,
ela era alegre, muito meninada. Na época ela tinha 6 anos, pequenininha. A pequena é mais inteligente que ela, que é bobinha,
gosta de brincar de boneca. Ketlin dá bronca nela, tem que ter cuidado com a Yasmin, porque ela sai para a rua. Yasmin chorava
muito quando tinha 6 anos, não tinha nada de estranho, só quando focava muito numa coisa. Quando assistia TV, não dava fé de
nada, estava focada só naquilo. As filhas de Edson nunca moraram com ele. As meninas dormiam com a depoente em um
quarto, ele dormia em outro quartinho que tinha do lado. 6. Welington Miarly Ventura da Silva, irmão do réu, pai da vítima.
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Morava com Daniela, Yasmin, Danilo e Ketlin e a sua mãe. Edson morou um tempo. Estava trabalhando, não lembra se Daniela
ligou ou se ela contou a noite, quando chegou. Foi com Daniela na DP. Não falou com Yasmin, ela é muito voada. Não acredita
que não tenha acontecido, mas não discorda que tenha acontecido. Acha que o réu saiu da casa. Separou de Daniela em 2016,
continuou morando com a vítima. Ela não mudou, acha que ela tem déficit de atenção, algum problema, fica meio voada. Sempre
foi assim. Mora com a sua mãe hoje e Edson. A vítima ia na sua casa, mas quando Edson está Daniela não deixa ir. Não
recordou dela ter infecção vaginal, levaram ela ao hospital infantil para tomar remédio. Não recordou da vítima ter corrimento
vaginal desde que nasceu. Ela sempre teve dificuldade, sempre foi assim. A reclamação dos professores é que ela não aprende.
Pediam para ela não ter contato com ele depois do ocorrido, ela não toca no assunto. Não acompanhou ela em terapia, só a mãe
dela foi. Não é muito de conversar, depois disto só fala o necessário com Edson, pois o mundo dele é diferente do seu. Não
acredita que ele fez, não sabe. Sua filha não tem a cabeça legal desde sempre, é meio avoada, imagina coisas quando vê
desenho animado. Os 3 filhos brigam. Danilo mora junto, as duas meninas moram com Daniela. Depois que separaram, Danilo
foi morar junto. Não falou com ele no dia que soube, não sabe como seria a conversa, poderia fazer besteira. Na hora que soube,
disse para Daniela ir à DP, foram juntos. Foram para fazer os procedimentos, os exames. Acha que não deu nada nos exames.
Não constatou nada diferente. Não reprimiu ela em virtude dos fatos. 7. Vanda Pereira da Silva. Convivia com o réu, ia na casa
dele, que era do irmão dele. Viu ele convivendo com a sobrinha Yasmin, o convívio era normal. A mãe dele contou que a mãe da
menina tinha acusado ele de ter praticado o ato. Não falou com Edson. Os familiares e a menina estavam normais. Ele saiu de lá
depois disto. Via Yasmin, estava tranquila, ia na igreja, não teve mudança nela. Nunca ouviu nada dele. Em seu interrogatório, o
réu negou a prática do crime. Daniele tem raiva, ódio, do interrogado, desde quando começou a namorar com Welington, porque
ele é trabalhador e ela ficava enganando ele. Soube disto, das traições, avisou ele, mas ele não ouviu. Ela chegou a morar na
sua casa e na casa de outro agente de polícia, mas ele não aceitou ela lá. Já chamou a polícia para tirá-la da sua casa. Desde
então, nunca mais ia nos lugares que ela estava. Quando sua mãe voltou para Palmas, sempre ajudava Welington, que é mais
novo. Foi morar com sua namorada para que Daniele pudesse morar na casa onde morava. Ela ficava xingando sua namorada
de prostituta. A situação foi piorando, não podia mais ir ver sua mãe. Pedia para ficar lá no fim de semana, mas Daniele ficava de
cara feia. O motivo disto tudo é que Daniele o odeia. Via ela curtindo na rua enquanto seu irmão estava trabalhando. Ele
descobriu sozinho quem é ela, tanto é que não moram mais juntos. Nunca quis ter relacionamento com ela, mas ela já se
insinuou, já falou muita besteira, importava com as suas namoradas. Morava com sua esposa, Maria, no Luzimangues, sempre
visitava a sua mãe. Quando separou dela, pediu para sua mãe se podia ficar lá uns 2 dias. Yasmin morava lá. Não ficava
sozinho, a casa sempre estava cheia de gente, ia irmão da igreja lá. Não conversou com Welington sobre os fatos, ele é muito
calado e nervoso. Sua mãe disse que falaria com ele. Achou melhor não falar, porque Daniele sempre induziu sua família a ficar
contra o interrogado. Não tem problema com crianças, gosta muito. Não soube que uma professora identificou a mudança do
comportamento. Welington sempre foi frio, não mudou nada na sua relação. Não ficou sozinho com a vítima, Daniele passava o
dia em casa, tinha os outros filhos, sua irmã, outros sobrinhos. Separou da sua esposa em 2013. Pediu para ficar uns dois dias
com a sua mãe, ela deixou, não ficou nem dois meses lá. Foi morar em Taquaralto depois, com um colega seu de trabalho.
Observou que Yasmin tem algum distúrbio mental desde crianças, as ideias dela não são certas, conversa coisa com coisa. As
vezes sua mãe quer reprimi-la, ela fala "vocês sabem que tenho problema desde criança". Ela é mais agressiva, qualquer coisa
quer brigar na porrada, sempre foi assim. Quando era pequeno eles brincavam legalzinho. Acha que ela tinha 6 anos em 2013.
Os 3 filhos gostavam muito do interrogado. O comportamento dela sempre foi legal, vinha correndo abraçá-lo. Não notava nada
diferente nela. Fala 2, 3 vezes para ela entender. Soube que a sua cunhada estava acusando pela sua mãe. Não acha que
alguém pudesse fazer algo contra ela. Falou com a vítima depois do ocorrido, mas não sobre os fatos. Acha que não era bom
falar com ela sobre isto. Foram apresentados memoriais escritos pelas partes (eventos 226 e 230). Os autos foram conclusos
para julgamento, mas o magistrado sentenciante acolheu a preliminar da defesa para determinar a tomada de depoimento
especial da vítima (evento 234). A vítima Y. F. V. S. foi ouvida e relatou o que segue (evento 280): Está aqui porque foi
violentada aos 6 anos. Seu tio era uma pessoa muito próxima quando isto acontecia. Era seu tio preferido de segundo, mas ele
era drogado e vivia roubando coisas. Nunca desconfiou dele. Ele disse que faria uma brincadeira com a vítima. Até hoje acha
que fez porque pensou que era uma brincadeira. Ele mandou tirar a roupa e abrir as pernas. Deixou-o fazer porque não sabia o
que era isso. Ele continuou fazendo isto todos os dias. Ele disse que era para a vítima tomar banho. Ele queria dar banho na
vítima, mas ela negou. Ele pedia que a vítima ficasse deitada com ele no sofá. Acha que em um momento uma parte íntima dele
tentava entrar em uma parte íntima da vítima. Saiu do local. Ele disse que não era para contar para ninguém. Ele não a
ameaçou. Pensou que, como colaborou com a brincadeira, que achou que era uma brincadeira, não queria contar para sua mãe
ou seu pai, pois achava que ninguém aceitaria. Seu pai desconfia que aos 6 anos a vítima se ofereceu ao seu tio. Sua avó
também não acreditou. Só sua mãe e seu tio de Brasília acreditaram. Os abusos continuaram por vários dias. Ele esperava sua
mãe dormir e tudo acontecia na sala ou no outro quarto. Tentou esquecer os fatos, mas lembra que acontecia meio dia, que era
quando todos começavam a dormir. Ficava acordada vendo desenho porque gostava muito. Começou a mudar de
comportamento, então sua mãe perguntou se seu pai ou seu irmão faziam algo. Quando ela perguntou sobre seu tio, a vítima
confirmou. Tentaram expulsar o réu, mas ele continuou lá. Ele foi preso e solto e hoje mora com uma menina que conhece. A
mãe dessa menina está lá e tem medo disso acontecer. Ele já tentou sua avó, seu irmão. Não consegue olhar para outros
homens, pois sempre vê a cara dele. O réu dizia que iria mostrar uma coisa. Acompanhou ele. Ele mandou que tirasse a roupa,
as vezes ele tirava. Ele mandava abrir as pernas e começava a colocar a boca lá e as vezes apertava seus mamilos, isso doía.
Ficava olhando para o teto. Ele tentou tocar a parte íntima dele quando estavam na sala. Pegou um alicate e cortou ele nas
costas. O réu inventou de leva-la no quarto, onde lhe bateu. Ele pediu desculpa e começou a tocá-la novamente. Já tinha um
pouco de corpo, porque tem hormônios avançados. Não sabe se aconteceu por meses ou um ano todo, mas que acontecia
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quase todo dia. Depois disto, nada mais foi igual. Após depoimento especial da vítima, foi oportunizado ao réu novo
interrogatório, todavia, não fora localizado no endereço constante dos autos (evento 311, CERT1), motivo pelo qual foi decretada
a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (evento 316). Em suas alegações finais por memoriais, o
Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, com a consequente condenação do acusado nas sanções penais
previstas no artigo 217-A do Código Penal, bem como pela fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela
infração (evento 321). A defesa, por sua vez, em suas alegações finais por memoriais, pleiteou o acolhimento da tese absolutória
apresentada, determinando a absolvição do acusado, diante da ausência de prova suficiente para determinar sua condenação,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou subsidiariamente, seja a pena base fixada em seu mínimo
legal, fixado o regime prisional menos gravoso e proporcional; e a concessão do direito de recorrer em liberdade (evento 324).
Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia
para condenar Edson Novak Ventura da Silva como incurso na pena do artigo 217-A do Código Penal. Passo à dosagem da
pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada
como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve
ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada
favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é
normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova
de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e
máxima cominadas e a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. 2ª
FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há agravantes. Não há atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE
DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Edson Novak Ventura da Silva em 8 (oito)
anos de reclusão. Estipulo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a
primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, pois estão ausentes os requisitos do artigo 44 do CP. Deixo de aplicar o sursis, por ausência dos requisitos do artigo 77,
III, do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer por estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva. Deixo de condenar o
réu no pagamento das custas processuais, em virtude de estar amparado pela assistência judiciária gratuita, tendo sido,
inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública. Conforme fundamentado anteriormente, tendo em vista não há como avaliar a
extensão do dano causado à vítima, deixo de condenar o réu no pagamento de indenização. Expeça-se o necessário e oficie o
Instituto de Identificação. O processo será encaminhado à SECRIM para as intimações, inclusive da vítima e demais
providências de praxe. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções
penais. Intimo as partes para ciência. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 10
de março de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 10/03/2022. Eu, NATHALY TAYRINE
SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00060406820198272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: ELIELSON DA SILVA OLIVEIRA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) ELIELSON DA SILVA OLIVEIRA?, brasileiro, ajudante de obras, solteiro, nascido aos 07/10/1988, natural
de Colinas do Tocantins/TO, inscrito no CPF n° 038.241.311-37, filho de Josefa Gonçalves da Silva Oliveira e de José Vilanova
de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0006040-68.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1. RELATÓRIO.
Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Elielson da Silva Oliveira pela
prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais
transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 11h, na
residência localizada na Rua Gameleira, quadra 112, lote 2-B, Morada do Sol, Palmas/TO, o denunciado ELIELSON DA SILVA
OLIVEIRA foi flagrado por policiais civis por ter adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 1
(um) aparelho celular, marca Samsumg, modelo SM-G532MT, cor rosa, avaliado em R$ 400,00 (cf. laudo pericial de evento 25 e
auto de exibição e apreensão – fl. 11, evento 1), pertencente à vítima VERÔNICA RIBEIRO DA SILVA SOUSA. Consta dos autos
que foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 60450/2018 (fls. 26, evento 1), informando que no dia 29/11/2018, por volta das
19h15min, no Setor Santa Fé, nesta capital, o aparelho celular da vítima Segundo apurado, no dia 25 de janeiro de 2019,
agentes da polícia civil se dirigiram ao endereço do denunciado, na Rua Gameleira, quadra 112, lote 2-B, Morada do Sol, nesta
cidade, para cumprir um mandado de prisão em seu desfavor, pela prática de outro crime (cf. fls. 19/20, evento 1), ocasião em
que constataram que o aparelho celular que o denunciado portava era objeto de roubo, conforme BO 60450/2018. Em sede
policial, o denunciado alegou ter adquirido o referido aparelho celular de um desconhecido em data pretérita pelo valor de RS
340,00 (trezentos e quarenta reais), após localizar o anúncio no site OLX, alegando que recebeu o aparelho sem nota fiscal. [...]
A denúncia foi recebida em 15 de março de 2019 (evento 5). Houve citação do acusado (evento 18). Foi apresentada resposta à
acusação (evento 21). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi
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determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 11/2/2022. Foi decretada a
revelia do réu. Foram ouvidas as seguintes testemunhas e informante, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Verônica
Ribeiro da Silva Sousa, vítima. Não recorda exatamente a data, acha que foi em 2019. Os aparelhos roubados eram um J5, o
outro não recordou. Não lembrou dos valores. Não identificou os autores, foi muito rápido e era noite. Apenas um dos aparelhos
foi recuperado. 2. Rones de Oliveira Lino, agente de polícia. Descobriram que o Elielson tinha um mandado de prisão em aberto.
Como ele era da região sul, área do 5ª DP, começaram a diligenciar, localizaram o endereço do réu, descolaram até a residência
dele e o abordaram. Conduziram até a delegacia para dar cumprimento ao mandado de prisão. Quando chegaram na delegacia
ele estava com um celular no bolso. Era de rotina averiguar o e-mail cadastrado no celular e ali descobriram que se tratava de
produto ilícito de roubo ou furto. Através do e-mail encontrado no celular, conseguiram localizar um boletim de ocorrência. Estava
em posso do Elielson, ele disse que adquiriu o aparelho pelo aplicativo OLX, sem acessórios. Acha que foi por R$300,00. Não
soube avaliar o valor do aparelho na época, era um J5 parecia ser mais caro. 3. Rui Dias Gonçalves, agente de polícia. Relatou
que o Elielson estava com mandado de prisão em aberto, diligenciaram até a casa dele para prendê-lo. Conduziram o réu até a
delegacia. Ao chegar, foram averiguar o documento da ação dele, e encontraram um celular, como é de praxe olharam o e-mail
cadastrado no celular. Foi constatado que esse aparelho era produto de furto ou roubo. Havia registro de ocorrência. Lembra que
o acusado disse ter comprado, mas não soube explicar bem. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais
orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais
orais, requereu a absolvição, vez que o dolo não ficou comprovado. Em caso de condenação, pugnou pelo elemento subjetivo
culposo. É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Elielson da
Silva Oliveira como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e
68 do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da
conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao
réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de
prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as
circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento
da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado,
fixo a pena base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E
ATENUANTES. Reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, pois o réu ostenta outra condenação penal
transitada em julgado. Em virtude disto, aplico a fração de 1/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes. Nesta fase, a pena fica
estabelecida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE
DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Elielson da Silva Oliveira em 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial semiaberto para o
início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu, conforme artigo 33, § 3º, do CP. Concedo ao réu o direito de
recorrer em liberdade. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois estão
ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Isento o acusado das custas e despesas processuais por ter sido assistido
pela Defensoria Pública. O aparelho celular já foi restituído à vítima, não há outros bens apreendidos. Intimo as partes para
ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução
definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 03 de março de 2022. LUIZ ZILMAR DOS
SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 11/03/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e
subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 542/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de março de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO que esta Comarca de Palmas está realizando a temporada de Júris;
CONSIDERANDO que a Presidência do Tribunal de Justiça, manifestou, nesta data, a respeito do quantitativo de pessoas para
adentrarem o salão do júri, junto ao SEI nº 22.0.000007226-9;
CONSIDERANDO que estamos em período de pandemia de COVID-19, o que faz-se necessário o cumprimento de protocolos
sanitários a fim de se evitar a contaminação e proliferação do vírus;
RESOLVE:
DETERMINAR, considerando as dimensões físicas do Salão do Júri desta Comarca de Palmas, que serão liberados ao público
em geral, 48 assentos, conforme ordem de chegada, atentando-se às medidas de biossegurança tais quais: uso de máscara, uso
de álcool em gel 70% (setenta por cento) e o distanciamento mínimo entre os presentes.
DETERMINAR que as partes informem nos autos por intermédio do Promotor de Justiça, advogado ou defensor público - os
nomes e os números de identificação civil das pessoas por elas autorizadas a acompanharem a respectiva sessão do Tribunal do
Júri, no limite de 12 vagas para acusação e 12 para defesa, o que deverá ocorrer até às 17 horas do dia útil anterior à sessão do
júri ou outro prazo razoável . Havendo mais de um réu ou mais de uma vítima, as vagas serão distribuídas equitativamente.
CONSIDERANDO que os jurados ocupam os corredores centrais fica determinado que somente após concluído o sorteio do
Conselho de Sentença, será liberado o acesso do público em geral ao plenário do júri .
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DETERMINAR que uma recepcionista terceirizada realize a recepção do público, para acesso ao Salão do Júri, sendo
obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 pelo público em geral como medida de interesse
sanitário para o acesso e permanência no local, sendo que o comprovante de vacinação deverá corresponder ao esquema
vacinal completo de duas doses ou dose única contra à Covid-19. Preenchido tal requisito, bem como os demais protocolos
sanitários, o interessado em participar da respectiva sessão receberá uma pulseira para acesso às dependências do salão do
Júri. Registro que a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 não afasta a obrigatoriedade do cumprimento
dos protocolos de segurança supracitados.
DETERMINAR que a Chefia de Segurança desta Comarca de Palmas, auxilie, realizando a triagem e guarnição do Salão do Júri.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dez (10) dias do mês
de março (03) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Juíza Diretora do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50099941820118272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: D. MARIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ/CPF nº
06337176000110, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 08
de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50099941820118272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o(s) sócio(s): MARIA DOS ANJOS ZACARIAS, CNPJ/CPF nº 32085540104 e
VICTOR HUGO ARAUJO ZACARIAS, CNPJ/CPF nº 72620250153, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 08 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00459495420188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA HELENA VALADARES DE SOUZA MATOS, CNPJ/CPF nº
52791955100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10
de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50030668520108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o(s) sócio(s): VANILDO FRANCISCO SILVA, CNPJ/CPF nº 24036196120,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 09 de março de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50030668520108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado e seu(s) sócio(s): DROGARIA BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF nº
26893438000130 e TANIA MARIA RAMOS DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 38085720191, INTIMADO para, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 09 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50032937520108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ANGELICA SCHUBERT, CNPJ/CPF nº 82964394172, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato
em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos
autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 09 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50032374220108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: JOÃO CARLOS RELA, CNPJ/CPF nº 03148378849, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato
em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos
autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 09 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SERGIO COELHO DOS SANTOS FILHO, CPF/CNPJ: 78419441104; por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00556665620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 11 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00373468920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELDO GOMES FARIAS- CNPJ/CPF nº 96126370163, INTIMADO: para,
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 11 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JULIA PEREIRA GOMES, CPF/CNPJ: 33046875134, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
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Eletrônicos - e-Proc – 00453833720208272729, 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). 20200019108, inscrita em:
24/01/2020, referente ao ISS-CO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.389,33 (Dois Mil e
Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 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: LUCIANA KARLA SOUZA DA MATA, CPF/CNPJ: 89835999104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00450049620208272729, 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). 20170025660, inscrita em:
06/03/2017, referente ao COSIP, 20170025661, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU, 20200002284, inscrita em:
28/08/2018, referente ao IPTU REV, 20200002285, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU, 20200002286, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV, 20200002287, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 14.095,11 (Quatorze Mil e Noventa e Cinco Reais e Onze 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, 10 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: MARLY APARECIDA DO AMARAL, CPF/CNPJ: 25185217120, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00443943120208272729, 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-311/2020, inscrita em:
03/09/2020, referente a tributos e acessórios; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
13.105,36 (treze mil cento e cinco reais e trinta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito 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, 10 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 sócio-coobrigado FLORIANA PEREIRA DE AMORIM MARQUES, CPF/CNPJ:
175.913.502-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00148137320178272729 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).
20170000429, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20170000430, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS;
20170000431, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; 20170000432, inscrita em : 25/03/2015, referente à TLF; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.049,00 (Dois Mil e Quarenta e Nove Reais), 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
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bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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 CLEOMAR ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ: 986.980.101-30, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00148113520198272729, 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-6794/2018, inscrita em
06/11/2018, referente ao MULTA APLICADA PELO PROCON/TO ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 10.527,77(dez mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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 sócio-coobrigado PAULO ROBERTO ARAUJO MELO, CPF/CNPJ: 652.057.153-91,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00144447920178272729 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). 20170000203, inscrita
em 24/02/2017, referente à MUL-SANIT; 20170000204, inscrita em 22/07/2016, referente à TLF; inscrita em 06/03/2017,
referente à TLF; 20170000205, inscrita em 22/07/2016, referente à TLS; inscrita em 06/03/2017, referente à TLS; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.549,04 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e
Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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 sócio-coobrigado ANA ILZA CASTRO MELLO CARDOSO, CPF/CNPJ: 231.249.70187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00139395420188272729 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). 20180000224, inscrita
em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180000225, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180000226, inscrita
em 24/08/2017, referente à ISSNLDMS-P; 20180000227, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF - TX LIC; cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 17.885,56 (Dezessete Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e
Cinquenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de março de 2022.
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio-coobrigado JOÃO FERNANDO MATOS CARDIM, CPF/CNPJ: 757.485.411-49,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00139230320188272729 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). 20180000165, inscrita
em 24/08/2017, referente à ISS; 20180000166, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo é de R$ 7.178,48 (Sete Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do (a) executado (a) LIDER
COMERCIO DE PNEUS LTDA– CNPJ/CPF: 06.914.872/0001-41 bem como do seu sócio coobrigado: ALDA MARIA DA SILVA,
CNPJ/CPF: 435.372.601-30 e NILZA PINTO DA SILVA, CNPJ/CPF: 010.727.991-62 – Autos Eletrônico - e-Proc - nº
00123948520148272729, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos
autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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 sócio-coobrigado MAYRON LYNCON MELAURO BARBOSA, CPF/CNPJ:
037.921.631-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00122601920188272729 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). C-3020/2017,
Inscrita em 11/12/2017, referente ao ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo é de R$ 10.205,10(dez mil duzentos e cinco reais e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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 IMPERIO SUPERMERCADO LTDA, CPF/CNPJ: 09.534.938/0001-66, bem
como do sócio coobrigado: LEONALDO GOMES CARNEIRO, CPF/CNPJ: 049.456.251-07, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc
– 00122131620168272729, 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). C-490/2016, inscrita em 03/03/2016, referente ao ICMS
NORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 80.533,20(oitenta mil quinhentos e trinta
e tres reais e vinte 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
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_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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 PRIME - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA,
CPF/CNPJ: 07.600.714/0001-80, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00150902620168272729, 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). H-17/2016, inscrita em 29/03/2016, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 151.591,65(cento e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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 sócio-coobrigado ARQUILEU MARTINS DE BRITO, CPF/CNPJ: 231.262.561-04, e
PEDRO MARTINS DE BRITO, CPF/CNPJ: 192.313.501-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00107492520148272729 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). 20140001547, inscrita em 15/08/2013, referente à TXL-SANIT; 20140001548, inscrita em
15/08/2013, referente à TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.700,55 (Um Mil e
Setecentos Reais e Cinquenta 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 local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do (a) sócio-coobrigado (a)
NEIDE FERREIRA COELHO– CNPJ/CPF: 619.748.032-87 e RAIMUNDO BENEDITO TAVARES FILHO, CNPJ/CPF:
878.513.421-04 – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00104158820148272729, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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 COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
03.443.434/0001-54, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00102709020188272729, 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-7638/2017, inscrita em 27/10/2017, referente ao DÉBITOS APLICADOS PELO PROCON/TO; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.146,77(dezoito mil cento e quarenta e seis reais e setenta e sete
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
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termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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 sócio-coobrigado CLAUDIO NONATO CARVALHO, CPF/CNPJ: 167.773.951-72, e
WESLEY DIAS DA SILVA, CPF/CNPJ: 716.541.861-04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00097090820148272729 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). 20140001122, inscrita em 03/01/2011, referente à TXL-SANIT, inscrita em 04/01/2012,
referente à TXLSANIT, inscrita em 08/01/2013, referente à TXL-SANIT, inscrita em 15/08/2013, referente à TXL-SANIT,
20140001123, inscrita em 03/01/2011, referente à TXL-FUNC, inscrita em 04/01/2012, referente à TXL-FUNC, inscrita em
08/01/2013, referente à TXL-FUNC, inscrita em 15/08/2013, referente à TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era R$ 5.890,62 (Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta 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, 11 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 sócio coobrigado: ELIANE PESSOA DA SILVA, CPF/CNPJ: 48197882304, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00119911920148272729, 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) 20140002125, inscrita em:
05/02/2014, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.170,02 (Um Mil e
Cento e Setenta Reais 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, 11 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 sócio coobrigado: MARICLESIO FERNANDES, CPF/CNPJ: 37788868949, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc 00111529120148272729, 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) 20140001681, inscrita em
15/08/2013, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.730,20 (Um Mil e
Setecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em)
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: MAERCIO MOREIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 73591386120, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc 00095058520198272729, 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) 20180016078, inscrita em :
21/06/2018, referente ao ISS-AF-NL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 19.003,51
(Dezenove Mil e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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: CANTINA FOGAO A LENHA LTDA, CPF/CNPJ: 03616127000128,
bem como do sócio coobrigado: DIVARCENA SILVA BRAGA, CPF/CNPJ: 57602000110, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc
50381330920138272729, 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) C-1263/2012, inscrita em : 12/06/2012, referente a
MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.140,20(um mil cento e quarenta reais e vinte
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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: RS LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ: 12376894000106, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00289623520218272729, 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) 20210000244, inscrita em:
24/01/2020, referente ao ISS-NFSE; 20210000245, inscrita em: 06/05/2021, referente ao TLF; 20210000247, inscrita em:
24/01/2020, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 4.526,57 (Quatro Mil e
Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 11 de 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: LUIZ ANTONIO DA ROCHA, CPF/CNPJ: 04276469104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00495945320198272729, 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) 20190029447, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190029448, inscrita em: 22/07/2016, referente ao COSIP; 20190029449, inscrita em:
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04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.836,53 (Três Mil e
Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 11 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: REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS, CPF/CNPJ: 02898530107, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00485405220198272729, 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) 20190024706, inscrita em:
24/05/2019, referente ao MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.902,05 (Dois Mil
e Novecentos e Dois Reais e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de
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: TAG COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ:
25058001000118, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00483448220198272729, 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) C-1873/2019,
inscrita em: 17/05/2019, referente ao MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 10.718,93
(dez mil setecentos e dezoito reais e noventa 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 forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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: ANTONIO JOAO DE FARIAS, CPF/CNPJ: 11346957487, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00477000820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPIAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200001141, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001142, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.751,63 (Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Três
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: R A DA CONCEICAO EIRELI, CPF/CNPJ: 17143513000154, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00468869320208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPIAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200018710, inscrita em:
19/06/2020, referente ao MUL-POST; 20200018711, inscrita em: 19/06/2020, referente ao MUL-SANIT; 20200018712,
inscrita em: 19/06/2020, referente ao MUL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$
3.383,24 (Três Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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: ACRIZIO CANDIDO SILVANO, CPF/CNPJ: 19800754172, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00461576720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPIAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200018229, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200018230, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.196,59 (Três Mil e Cento e Noventa e Seis 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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: AURENICE BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 87078732120, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00455427720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPIAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200019232, inscrita em:
13/11/2020, referente ao ITBI-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.397,04 (Três Mil e
Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do (a) executado (a)
ROGERIO QUINTINO DE ANDRADE– CNPJ/CPF: 02585990141 – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00005381720208272729, que
lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento do débito
referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação
judicial. Palmas – TO, 23 de Fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARY DE BARROS WINES COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 10623347000144, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00019635520158272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPIAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20140029488, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; 20140029489, inscrita em:
08/01/2013, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.208,91 (Um Mil e
Duzentos e Oito Reais e Noventa e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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: LIDIANE FERREIRA ROCHA, CPF/CNPJ: 01836430116, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00027877220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPIAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180012291, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180012292, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180012293, inscrita em:
06/03/2017, referente ao COSIP; 20180012294, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 8.002,44 (Oito Mil e Dois 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, 11 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: PANAPROGRAM.COM - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS
LTDA, CPF/CNPJ: 07864193000259, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00094048220188272729, 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-7195/2017, inscrita em: 16/10/2027, referente a MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era R$ 19.788,48(dezenove mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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: ESPOLIO DE ELVIRA LUIZA DE FREITAS RAHAL, CPF/CNPJ:
52644944104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00048682320218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
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bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200018984, inscrita em: 15/10/2020, referente ao ISS-CO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era R$ 4.564,02 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais 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, 11 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: PAULINO SANCHES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 36468959349, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00443609520168272729, 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). 20160017502, inscrita em:
05/02/2014, referente ao IPTU, 20160017503, inscrita em: 05/02/2014, referente ao COSIP, 20160017504, inscrita em:
22/07/2016, referente ao COSIP, 20160017505, inscrita em: 22/07/2016, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.931,75 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Um 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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(s) sócio(s) coobrigado(s): JOSE CARLOS PEREIRA, CPF/CNPJ: 30964911353 e
LUZENIR VIEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 78772290110, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00442717220168272729, 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). 20160017332, inscrita em: 22/07/2016, referente ao TLF, 20160017333, inscrita em:
22/07/2016, referente ao TLS, 20160017334, inscrita em: 15/08/2016, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.551,80 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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: COOPERATIVA MISTA DE BRASÍLIA, CPF/CNPJ: 06170795000162, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00428267720208272729, 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). C-2054/2020, inscrita em:
18/08/2020, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 25.798,59 (vinte e
cinco mil setecentos e noventa e oito 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 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,
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fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 11 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: THIAGO DA CRUZ SLOMPO – CNPJ/CPF:
14162092000110, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00419849720208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta
nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação
judicial. Palmas – TO, 11 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(s) sócio(s) coobrigado(s): IVANILDES ALVES GARRETO, CPF/CNPJ: 10006222315,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00416350220178272729, 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). 20170025195, inscrita
em: 24/02/2017, referente ao ISS-NLDMS-P - ISS NOT LANC DMS – PROPRIO, 20170025196, inscrita em: 06/03/2017,
referente ao TLF, 20170025197, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLS, 20170025198, inscrita em: 26/10/2015, referente
ao ISS-DMS, 20170025201, inscrita em: 24/02/2017, referente ao ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era de R$ 15.219,50 (Quinze Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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: D. L. COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ: 16739887000174, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00415354220208272729, 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). 20200000867, inscrita em:
03/10/2019, referente ao TLF, 20200000868, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de R$ 2.125,75 (Dois Mil e Cento e Vinte e Cinco 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 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: MARIA HELENA SOBRINHO AMORIM, CPF/CNPJ: 50794027172, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00414341020178272729, 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). 20170025000, inscrita em:
25/03/2015, referente ao IPTU, 20170025001, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU, 20170025002, inscrita em:

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

55

06/03/2017, referente ao COSIP, 20170025003, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU, 20170025004, inscrita em:
06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.544,35 (Dez Mil e
Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta 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 local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 11 de 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(s) sócio(s) coobrigado(s): CLODOALDO COUTO NOVAES, CPF/CNPJ: 34761071591
e MARLUCE RIBEIRO GONCALVES NOVAES, CPF/CNPJ: 32695454520, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00412967720168272729, 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). 20160013146, inscrita em: 27/04/2015, referente ao ISS-AF;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 20.050,23 (Vinte Mil e Cinquenta Reais e Vinte e
Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 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: M R DIAS DA SILVA &amp; CIA LTDA, CPF/CNPJ: 09640135000196,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 00313812820218272729, 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) 20210000881, inscrita
em : : 30/06/2021, referente ao ISS-AF-NL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 24.070,84
(Vinte e Quatro Mil e Setenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 11 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PONTE ALTA
1ª escrivania criminal
Portarias

Portaria Nº 535/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 10 de março de 2022
Retifica a Portaria de Nº 442/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 04 de março de 2022, que delegou aos servidores
lotados na Escrivania única da Comarca de Ponte Alta do Tocantins., a prática de atos.
O Juiz de Direito Respondendo pelo Juizado Cível e Criminal da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, Dr. Jorge Amancio de
Oliveira, no uso de suas atribuições e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar a Portaria de Nº 442/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 04 de março de 2022, que delegou através do
art. 1°, III, aos servidores lotados na Escrivania única da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, a prática de juntada de
despacho único em processos de Carta Precatória, com o fim de dar cumprimento a Carta Precatória sem necessidade de
conclusão dos autos para despacho;
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Onde se lê: Juntada de despacho único em processos de Carta Precatória, com o fim de dar cumprimento a Carta Precatória
sem necessidade de conclusão dos autos para despacho;
Leia-se: Confecção de despachos em processos de Carta Precatória, com o fim de dar cumprimento a Carta
Precatória, lançando nos autos e fazendo concluso para despacho;
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições locais em contrário.
Parágrafo único - Esta Portaria será fixada em local visível da escrivania, encaminhando-se cópia à Corregedoria Geral de
Justiça do Tocantins, à Diretoria do Foro da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, à Defensoria Pública, ao Ministério Público,
à Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.
Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se.
Jorge Amancio de Oliveira
Juiz de Direito
Portaria Nº 537/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 10 de março de 2022
O Excelentíssimo Senhor Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa
do Juiz Diretor do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento;
CONSIDERANDO a publicação da PORTARIA CCI Nº 339 - CSS, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 da lavra do Secretário-Chefe
da Casa Civil do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR o servidor cedido LUCIVAN GONÇALVES GAMA, matrícula 720670-3, na Diretoria do Foro da Comarca de Ponte
Alta do Tocantins/TO, com efeitos retroativos à 2 de Março de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00136829720218272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora,
move contra JOSE VALDECI FERNANDES SOARES, brasileiro, nascido em 06/12/1963, filho de ANGELICA FERREIRA
SOARES, inscrito no CPF sob o nº 88044998187, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes proibições,
nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006:
1º) Afastamento imediato do requerido do lar, domicílio, ou local de convivência com a vítima;
2º) A proibição de se aproximar da ofendida, fixando um limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância;
3º) A sua imediata proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.
As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 11/03/2022.
Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00012998720218272737 - Estupro - Justiça Pública desta Comarca – como
Autora, move contra JUNHO MARQUES RIBEIRO, brasileiro, nascido em 20/06/1985, natural de Porto Nacional - TO, filho de
MANOEL BARROS RIBEIRO e DEUZIRENE MARQUES, inscrito no CPF sob o nº 05040715137, encontrando-se em lugar
incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de
dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não
tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 11/03/2022.
Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal

2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00013229620228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: LUNA INGRYDE FRANCISCA DOS REIS
Requerido: ALESSANDRO FRANCISCO VIEIRA DE MELO
O Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00013229620228272737, em que figura como vítima S, brasileira,
solteiro(a), natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 25/09/2004, filha de Luciane Francisca dos Reis,reside Rua oito , QD. 18 ,
Lt. 13, Parque Eldorado,Porto Nacional/TO, e o requerido ALESSANDRO FRANCISCO VIEIRA DE MELO, brasileiro,
solteiro,natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 25/07/1996, inscrito no CPF sob o n°705.418.551-07,filha de Maria das
Neves de Melo, reside na Rua Dianópolis ,QD 260 , LT 16, Porto Nacional/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e
do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto,
obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à
família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei
11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento
no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes
medidas protetivas de urgência à ALESSANDRO FRANCISCO VIEIRA DE MELO : 1º) Proibição de ALESSANDRO
FRANCISCO VIEIRA DE MELO de se aproximar da vítima LUNA INGRYDE FRANCISCA DOS REIS, seus familiares e
testemunhas, devendo manter o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;2º) Proibição de ALESSANDRO
FRANCISCO VIEIRA DE MELO de entrar em contato com a vítima LUNA INGRYDE FRANCISCA DOS REIS, seus familiares e
testemunhas, por qualquer meio de comunicação;3º) Suspensão das visitas por ALESSANDRO FRANCISCO VIEIRA DE
MELO à filha em comum com a vítima LUNA INGRYDE FRANCISCO DOS REIS.Ficam as partes advertidas de que as
presentes 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 decisão ulterior, ocasião em que elas serão
automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar
a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser
instaurado procedimento criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida,
devendo ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há
interesse/necessidade na renovação, bem como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas
pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria
Pública poderá acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao
requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das
medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da
Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e
Lei 12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja
encaminhada cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final
e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento
aos mesmos, caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente
decisão deverá servir como mandado de intimação.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 10 de Março de 2022. Eu,LUCAS LOPES COELHO VIANNA ,
estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00137720820218272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: JUCELITA JORGE MARTINS DA SILVA
Requerido: BENEDITO ZACARIAS SOUSA NASCIMENTO
O Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00137720820218272737, em que figura como vítima S, brasileira,
solteiro(a), natural de Silvanópolis/TO, nascido aos 30/07/1991, filha de Luzineide Satana Martins ,reside na Fazenda Novo Sítio,
zona rural, Silvanópolis ,e, o requerido BENEDITO ZACARIAS SOUSA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,natural de Coreaú/CE,
nascido aos 03/08/1985, inscrito no CPF sob o n°048.041.423-80,filha de Zenelda Maria de Sousa e Gerardo Zacarias do
Nascimento , reside na Fazenda novo sítio, zona rural, Ipueiras/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do
requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto,
obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à
família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei
11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento
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no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, Com isso, devem ser impostas, a priori, diante
dos elementos que se encontram no requerimento, as seguintes medidas de proibição ao requerido BENEDITO
ZACARIAS SOUSA NASCIMENTO, nos termos dos artigos 22, da Lei 11.340/2006: 1°)Afastamento de BENEDITO
ZACARIAS SOUSA NASCIMENTO do local de convivência com a vítima, situado na Fazenda Novo Sítio, Zona Rural de
Silvanópolis-TO; 2°)Proibição do requerido se aproximar da vítima, devendo manter distância mínima de 300 (trezentos)
metros;3°)Proibição de entrar em contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.Com relação ao pedido
de proibição de aproximação e contato com familiares e testemunhas, a fim de preservar a integridade física e
psicológica da mesma, não há indicação de quais seriam essas pessoas, sendo o pedido deveras genérico, motivo pelo
qual deve ser indeferido.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação.A respeito do prazo de duração
das medidas protetivas, em que pese a celeuma que foi instaurada na jurisprudência, sedimentou-se o entendimento de que as
medidas protetivas devem perdurar enquanto necessárias à proteção da mulher, atendidos os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. No entanto, o entendimento de que a medida deve perdurar enquanto houver risco, não traduz no fato de que
a medida seria ad infinitum, sob pena de também restringir a liberdade do agressor além do necessário para resguardar a
requerente. Posto isso, a princípio, fixo o prazo de SEIS MESES para duração das medidas protetivas, sendo que a vítima deve
ser alertada sobre o prazo das medidas protetivas e se manifestar até o final deste período sobre a necessidade de renovação
da medida. No ato de intimação do requerido, cite-o para que ofereça defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas
que pretende produzir (artigo 335, CPC).Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, será nomeada Defensoria
Pública para patrocinar sua defesa.Requerido e requerente deverão ainda ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste
Estado está à disposição para o patrocínio de suas defesas, caso seja procurada. No cumprimento do mandado o Oficial deverá
explicar ao requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não
cumprimento das medidas impostas acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a sua prisão preventiva.O oficial de
Justiça poderá solicitar apoio da polícia militar para o devido cumprimento do mandado. Intimem-se. Comuniquemse.Porto Nacional-TO, data e hora do sistema.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.DADO E PASSADO nesta cidade
e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 11 de Março de 2022. Eu,LUCAS LOPES COELHO VIANNA , estagiário,
lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00038521020218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: GESIEL ORCELINO DOS SANTOS
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00038521020218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) GESIEL ORCELINO DOS SANTOS, brasileiro, casado,
nascido aos 21/06/1972, natural de Pontalina/GO, filho de Fidêncio Orcelino dos Santos e Alice Cândida dos Santos,
portador do RG 019614 2a via SSP/TO, CPF 576.348.581-53, residente na Avenida Araguaia,centro; podendo ainda ser
localizado na Quadra 23, lote 08,centro, Oliveira de Fátima/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias,
responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos
termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00038521020218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra
o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) nos artigos 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 e
artigo 299 do Código Penal, ambos c/c os artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.Devendo constituir advogado para
promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em)
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em)
sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia.
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, ao 11 de março de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes
Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00038521020218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados:LEDA COELHO COUTINHO
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00038521020218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) LEDA COELHO COUTINHO, brasileira, divorciada,
natural de Buriti Bravo/MA onde nasceu aos 19/08/1973, filha de Raimundo de Sá Coutinho e Angelina Coelho Coutinho,
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RG 024630 SSP/TO, CPF 776.009.751-49, residente e domiciliada na Avenida Aeroporto,centro,Oliveira de Fátima/TO; ou
ainda podendo ser localizada na Avenida Araguaia Qd. 23, nº 11, Centro, Oliveira de Fátima,que fica(m) CITADO(S) para,
no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00038521020218272737,que a Justiça
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) nos artigos 1º,
inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 e artigo 299 do Código Penal, ambos c/c os artigos 29 e 69 do mesmo diploma
legal.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como
não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se
ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão)
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 11 de março de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

Central de execuções ficais
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARYANNA DOS ANJOS
BRONDANI - CPF/CNPJ Nº 01647276128, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 662,37
(seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias, opor embargos conforme
estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA
LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional-TO.

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 GLAUCO FERNANDO PAIVA RODRIGUES
FILHO, CNPJ/CPF nº 84857528487, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0006554-94.2019.8.27.2737 - Chave: 269173606719, que lhe move o MUNICIPIO
DE PORTO NACIONAL-TO, 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$ 591,03 (quinhentos e noventa e um
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 ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 LUIZ COELHO LOPES, CNPJ/CPF nº
19714386187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0010562-80.2020.8.27.2737 - Chave: 384503468520, 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$ 234,72 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto
Nacional/TO, data pelo sistema.

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
0004024-54.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ROBERTO CARLOS SOARES
REIS, CNPJ/CPF nº 00484688197, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
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sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 453/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 07 de março de 2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, 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;
CONSIDERANDO o teor do art. 10 da Portaria Nº 3029/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO o disposto pela Recomendação Nº 1/2022 CGJUS/ASJCGJUS, que recomenda a adoção de procedimentos
para a realização de correições gerais ordinárias pelos(as)Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes durante as restrições
sanitárias impostas pela pandemia, e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1° DESIGNAR o período compreendido entre 21 e 25 de março de 2022, para a realização da Correição Ordinária Anual no
âmbito da Comarca de Porto Nacional, compreendendo as unidades judiciais, administrativas, serventias extrajudiciais,
Delegacias e Cadeias Públicas desta Comarca e Distritos, salvo as exceções contidas nesta.
Art. 2° DESIGNAR o dia 21 de março de 2022, às 14h para a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais desta Comarca
de Porto Nacional TO, relativa ao ano de 2022 será realizada por videoconferência.
§ 1º CONVOCAR para o ato de abertura todos os servidores e serventuários de cartórios judiciais, bem como os servidores
cedidos e à disposição da Comarca, para assistirem à solenidade de forma virtual, por meio da plataforma “SIVAT”, conforme link
a ser disponibilizado.
§ 2º CONVIDAR os advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, Serventuários, os
Cartórios Extrajudiciais, para participarem de forma eletrônica, por meio da plataforma “SIVAT”, conforme link a ser
disponibilizado, para a solenidade de instauração da correição e, durante os trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e
sugestões.
§ 3° Qualquer interessado em participar da reunião de abertura da Correição poderá solicitar seu cadastramento por meio do
email (df-portonacional@tjto.jus.br), informando nome completo, e-mail e se representa algum órgão ou instituição.
Art. 3º 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.
Art. 4º DESIGNAR os servidores RENATO SOUSA MARTINS matrícula funcional nº 354116, para exercer o cargo de Secretário
da Correição, bem como, o servidor CLODOMIR BARBOSA CHAVES matrícula funcional nº 111577, como seu respectivo
substituto.
Art. 5º DESIGNAR que a servidora ELMA PEREIRA RODRIGUES GOMES, matrícula funcional nº 357105 e IVIA GLÓRIA DA
SILVA SOARES, matrícula funcional nº 228841, para auxiliarem a MM Juíza de Direito Dra. UMBELINA LOPES PERREIRA
RODRIGUES nas Reuniões Virtuais em Correição às delegacias e cadeias públicas desta Comarca sede e Distritos.
Art. 6º Os trabalhos correicionais seguirão o disposto pela Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS, observando o seguinte:
I – Os trabalhos correicionais referentes aos estabelecimentos prisionais, socioeducativos, de cumprimento de medidas de
segurança e entidades de acolhimento será realizada por meio virtual ou eletrônico disponível, em especial a videoconferência,
nos termos do art. 1º da Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS;
II - As reuniões serão realizadas, preferencialmente, por meio da plataforma oficial de conferência, disponibilizada pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, devendo as unidades correicionadas indicar um ou mais funcionários(as) capacitados(as)
para o envio dos documentos, na forma e com a qualidade solicitada previamente, bem como para operar aparelho celular ou
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notebook para o uso do sistema de videoconferência, permanecendo à disposição da equipe correcional durante todo o período
dos trabalhos, nos termos do art. 4º da Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS;
III – Quanto às unidade judiciais, administrativas e serventias extrajudiciais, a correição geral ordinária, será realizada de forma
presencial com a observância às normas sanitárias de segurança vigentes.
IV – Os trabalhos correicionais, bem como, a análise de documentações necessárias, seguirão, além do disposto pelo
Provimento n° 11/2019 CGJUS/TO, as diretrizes fixadas pela Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS.
V – O calendário com as datas das reuniões virtuais e/ou presenciais será encaminhado para as serventias extrajudiciais e aos
estabelecimentos penais/entidades de acolhimento no prazo de até 05 (cinco) dias após a publicação desta Portaria, onde, em
momento oportuno, será disponibilizado o link para acesso à reunião.
Art. 7º DESIGNAR que os servidores RENATO SOUSA MARTINS matrícula funcional nº 354116, e ALESSANDRA SOUZA
FONTOURA matrícula funcional nº 354022 façam as visitas em Correição nos Cartórios Extrajudiciais desta Comarca, nos dias
especificados a seguir:
§ 1° Dia 21/03/22 – Cartório do Ofício Único com atribuições especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protestos
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 de IPUEIRAS TO;
§ 2° Dia 22/03/22 – Cartório do Ofício Único com atribuições especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protestos
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 de SILVANÓPOLIS TO;
§ 3° Dia 23/03/22 - Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Cartório de Registro de Imóveis,
Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, ambos de BREJINHO DE NAZARÉ TO;
§ 4° Dia 24/03/22 - Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Cartório de Registro de Imóveis,
Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, ambos de FÁTIMA TO;
§ 5º Dia 25/03/22 - Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Cartório de Registro de Imóveis,
Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, ambos de MONTE DO CARMO TO;
§ 6º Cartórios de PORTO NACIONAL TO:
I – Dia 28/03/22 - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais;
II – Dia 29/03/22 - Cartório de Tabelionato 1º de Notas;
III – Dia 30/03/22 - Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas;
IV – Dia 31/03/22 - Cartório de Registro de Imóveis;
Art. 8º DELEGAR poderes aos servidores nominados nos arts. 5º e 7º para assinarem os termos de visita em correição, junto às
serventias extrajudiciais acima nominadas;
Art. 9º AUTORIZAR o uso do veículo oficial do Tribunal de Justiça que encontra-se à disposição desta Diretoria.
Art. 10 DETERMINAR que todos os servidores e colaboradores do Fórum desta Comarca permaneçam a serviço da correição
durante o período dos trabalhos correcionais designados.
Art. 11 DETERMINAR a expedição do Edital de Correição, convidando partes, advogados, servidores, jurisdicionados,
autoridades públicas, militares, eclesiásticas, representantes públicos e a população em geral.
Art. 12 DETERMINAR a suspensão do expediente forense entre os dias 21 e 25 de março de 2022, ficando suspensos os
prazos processuais neste período e, ressalvados os atos já designados, como sessão do Tribunal do Júri e audiências
previamente designadas pelas serventias judiciais, não haverá expediente destinado ao público externo, limitando-se a atuação
do juízo ao recebimento de reclamações.
Art. 13 DETERMINAR que os 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. 14 ESTABELECER que cada Magistrado execute os atos correcionais em suas próprias serventias.
§1º As correições e inspeções no auditório do Tribunal do Júri, Diretoria do Foro, Central de Mandados, Cartório do Distribuidor e
Contadoria, bem como nos demais departamentos administrativos deste Fórum e serventias extrajudiciais da sede e Distritos
desta Comarca serão realizadas pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, Dr. Elias Rodrigues dos Santos, titular da 2ª Vara Cível
desta Comarca.
§2º As correições nas delegacias e cadeias públicas desta Comarca sede e Distritos de Porto Nacional TO, serão realizadas pela
Juíza de Direito Dra. Umbelina Lopes Ferreira Rodrigues, Titular da 2ª Vara Criminal, conforme préstimos dessa Magistrada em
acordo prévio a este Diretor.
§3º Cada Juízo elaborará relatório da Correição que realizar, encaminhando-o à Diretoria do Foro até 05 (cinco) dias após a
conclusão dos serviços correcionais, cujo relatório da Correição deverá ser conciso, sem olvidar irregularidades e as decisões
saneadoras, bem como, as reclamações e fatos relevantes.
§4º Eventuais inconsistências e intempéries do sistema e-proc, que impossibilitarem ou inviabilizarem a coleta de dados durante
o período correicional, deverão ser informados pelas serventias nos respectivos relatórios da Correição.
Art. 15 DETERMINAR que sejam solicitadas diárias, via sistema eletrônico, para os Magistrados e servidores respectivos que os
auxiliarão nos trabalhos correcionais externos da Comarca de Porto Nacional e Distritos.
Art. 16 DETERMINAR ao Secretário 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 décimo quinto (15º) dia, após o

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

62

encerramento dos trabalhos, permanecendo cópia nos autos, devendo ainda a Secretaria solicitar à CGJUS acesso ao SICOR
aos servidores designados para cada unidade.
Art. 17 Os trabalhos correcionais serão conduzidos pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro Dr. Elias Rodrigues dos Santos.
Art. 18 DETERMINAR a publicação desta Portaria no Diário da Justiça do Estado do Tocantins, no Sistema eletrônico processual
E-Proc e mural do Fórum local.
Art. 19 Dê-se conhecimento à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins e aos
Magistrados e servidores desta Comarca.
Art. 20 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição

INTERDIÇÃO Nº 0004564-97.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES
RÉU: TAUANA FERNANDES VIEIRA
EDITAL Nº 4662363
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE TAUANA FERNANDES VIEIRA - 3ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de TAUANA
FERNANDES VIEIRA AUTOS Nº:0004564-97.2021.8.27.2737 requerida por MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES decretou
a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE TAUANA FERNANDES VIEIRA NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA
DE MARIA COELHA RIBEIRO FERNANDES COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A)
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 14
DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino. - Assistente Administrativo, digitei.
INTERDIÇÃO Nº 0000447-63.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: DOURALICE ROCHA CORADO
RÉU: DELSON LEONES CAVALCANTE SILVA FILHO
EDITAL Nº 4367877
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE DELSON LEONES CAVALCANTE SILVA FILHO - 3ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de DELSON LEONES
CAVALCANTE SILVA FILHO AUTOS Nº:0000447-63.2021.8.27.2737 requerida por DOURALICE ROCHA CORADO decretou a
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE DELSON LEONES CAVALCANTE SILVA FILHO NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA
PESSOA DE DOURALICE ROCHA CORADO COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO
REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE
COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A
SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A)
DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
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CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 16
DE DEZEMBRO DE 2021 (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo, digitei. ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS Juíz de Direito
NTERDIÇÃO Nº 0010072-58.2020.8.27.2737/TO
AUTOR: FABIANA RODRIGUES DA SILVA
RÉU: DILZA RODRIGUES LEOBAS
EDITAL Nº 4672901
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE DILZA RODRIGUES LEOBAS - 2ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de DILZA
RODRIGUES LEOBAS AUTOS Nº: 0010072-58.2020.8.27.2737 requerida por FABIANA RODRIGUES DA SILVA decretou a
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE DILZA RODRIGUES LEOBAS NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA DE
FABIANA RODRIGUES DA SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A
PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 15
DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo, digitei. ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS – Juiz de Direito

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO
INTERDIÇÃO Nº 0002944-80.2017.8.27.2740/TO
AUTOR: EDSON PEREIRA DA SILVA
RÉU: FILOMENA PEREIRA DA SILVA
EDITAL Nº 4604899
Chave: 736182320617
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por
sentença a SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA de FILOMENA PEREIRA DA SILVA, brasileira, maior, absolutamente incapaz,
inscrita no CPF sob o n° 750.775.071-04 e RG n° 047.023 2a via SSP-TO, residente e domiciliada na Rua São Paulo, N.° 1367,
Bairro Alto da Boa Vista II, em Tocantinópolis - TO, e nomeado EDSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de
pedreiro, portador da CI/RG N.° 917.949 2a via SSP/TO, inscrito no CPF sob o N.° 039.393.281- 89, residente e domiciliada na
Rua São Paulo, N.° 1367, Bairro Alto da Boa Vista II, em Tocantinópolis - TO, seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte
dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC e DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interditada FILOMENA PEREIRA DA
SILVA. Nomeio como novo curador da interditada o Sr. EDSON PEREIRA DA SILVA, que não poderá por qualquer modo alienar
ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes à interditada, sem autorização judicial. Expeça-se
TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, sendo que no referido termo, deverá constar as advertências acima, bem como o disposto
no art. 553 do Código de Processo Civil. Cumpra-se o disposto no artigo 759 do Código de Processo Civil, publicando-se os
editais. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, oficiando a Serventia Extrajudicial competente. Publique-se o ato,
conforme determinação expressa no artigo 755, § 3° do CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem custas
e sem honorários. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Tocantinópolis – TO, 12 de novembro de 2021. 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
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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 oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (08/02/2022). Eu, ROSIANE GOMES DA
ROCHA DE OLIVEIRA, Servidor(a) de secretaria, que o digitei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema CARLOS
ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito

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

EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 000289-90.2020.8.27.2742/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: ALEX GOMES SÁ
Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Xambioá/TO, Estado do Tocantins,
na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiver, expedido nos autos
supra, em que figura como acusado Alex Gomes Sá.FICA pelo presente EDITAL a CITAÇÃO do acusado:ALEX GOMES SÁ,
brasileiro, nascido em 23/01/1997, natural de Xambioá-TO, filho de Edivaldo Arruda Sá e de Miracy da Silva Gomes, inscrito no
CPF n.º 068.018.571-26, residente e domiciliado Fazenda Vale Tudo, Zona Rural, Carmolândia/TO, para que o denunciado,
ofereça defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de
Processo Penal. Não apresentada à resposta no prazo legal,NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para
oferecer a defesa no prazo legal., conforme cota MP e DESPACHO. cota MP: Ante o exposto, o Ministério Público do Estado
do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por edital do acusado com o prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a
apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP)..Xambioá/TO, data e hora do
protocolo.ANDRÉ HENRIQUE OLIVEIRA LEITE Promotor de Justiça.”Decisão:..(..)O denunciado ALEX GOMES SÁ não fora
encontrado para citação, conforme se infere nos eventos 18 e 26. Instado o Ministério Público requereu a citação do acusado via
edital (evento 29). Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de dados disponíveis não
foi encontrado outro endereço do réu. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que se proceda a citação do acusado
via edital.Cumpra-se.Xambioa- Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza. Aos 04/11/2021.”“E para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar
do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos 10(dez) dias do mês de Março do ano de Dois Mil e vinte e dois (10.03.2022)
Eu,_,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária, que o digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito.”

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
CONSELHO DA MAGISTRATURA
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR

Decisões

PROCESSO: 21.0.000028846-0
INTERESSADO: JUÍZES DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA
ASSUNTO: EDITAL Nº 414/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – COMARCADE 2ª ENTRÂNCIA DE PALMEIRÓPOLIS – TO A SER
PROVIDA POR PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE
Decisão Nº 1350 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
Considerando a desistência do magistrado Rodrigo da Silva Perez Araújo, único candidato habilitado para a vaga ofertada no
Edital Nº 414/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, determino o arquivamento deste processo e que a Comarca de 2ª Entrância de
Palmeirópolis - TO seja novamente posta para provimento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despachos

PROCESSO: 21.0.000028840-0
INTERESSADO: JUÍZES DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA
ASSUNTO: EDITAL Nº 412/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – COMARCADE ITAGUATINS – TO , A SER PROVIDA POR
REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE
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Despacho Nº 78539 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
Considerando o teor da certidão da Secretaria do Conselho da Magistratura, segundo a qual não houve candidatos inscritos
para a vaga ofertada consoante o Edital Nº 412/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, determino o arquivamento deste processo e que
a referida Unidade Jurisdicional seja novamente posta para provimento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PROCESSO: 21.0.000028844-3
INTERESSADO: JUÍZES DE DIREITO DE 1ª E 2ª ENTRÂNCIA
ASSUNTO: EDITAL Nº 413/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – COMARCADE 2ª ENTRÂNCIA DE ANANÁS – TO, A SER
PROVIDA POR REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MEREIMENTO E/ OU PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO
Despacho Nº 78564 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
Considerando o teor da certidão da Secretaria do Conselho da Magistratura, segundo a qual não houve candidatos inscritos para
a vaga ofertada no Edital Nº 413/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, determino o arquivamento deste processo e que a Comarca de
2ª Entrância de Ananás seja novamente posta para provimento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PROCESSO: 21.0.000028847-8
INTERESSADO: JUÍZES DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA
ASSUNTO: EDITAL Nº 415/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – COMARCADE 1ª ENTRÂNCIA DE ARAGUACEMA – TO A SER
PROVIDA POR REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO
Despacho Nº 78927 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
Considerando o teor da certidão da Secretaria do Conselho da Magistratura, segundo a qual não houve candidatos inscritos para
a vaga ofertada no Edital Nº 415/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, determino o arquivamento deste processo e que a Comarca de
1ª Entrância de Araguacema seja novamente posta para provimento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PROCESSO: 21.0.000028859-1
INTERESSADO: JUÍZES DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA
ASSUNTO: EDITAL Nº 417/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – COMARCADE 1ª ENTRÂNCIA DE GOIATINS – TO A SER
PROVIDA POR REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO
Despacho Nº 78911 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
Considerando o teor da certidão da Secretaria do Conselho da Magistratura, segundo a qual não houve candidatos inscritos para
a vaga ofertada no Edital Nº 417/2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI, determino o arquivamento deste processo e que a Comarca de
1ª Entrância de Goiatins seja novamente posta para provimento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Editais

Edital Nº 134 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
PROMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007554-3
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra
vaga a 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína - TO, a ser provida por PROMOÇÃO pelo critério de
Antiguidade, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e
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conforme as normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 1996, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, com suas alterações.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 135 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007556-0
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de
março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra
vaga o 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Gurupi - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de
Antiguidade, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e
conforme as normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins, com suas alterações e Resolução nº 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 142 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007576-4
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II, da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, que irá prover
01 cargo de Juiz de Direito Auxiliar de Terceira Entrância da Capital, criado pela Lei Complementar n. 126, de 17 de
dezembro de 2019, alterou a Lei Complementar no 10, de 11 de janeiro de1996, que institui a Lei Orgânica do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins, a ser provido por REMOÇÃO pelo critério de Merecimento e/ou PROMOÇÃO pelo critério de
Merecimento, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e
conforme as normas previstas no artigo 81 da LOMAN e no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações e Resolução nº. 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça e
Resoluções nº. 146/2018 e nº 32/2020, editadas por este Tribunal de Justiça.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 136 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007561-6
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de
março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra
vaga a Comarca de 2ª Entrância de Itaguatins - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, devendo a
inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as normas
previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com
suas alterações e Resolução nº 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça.
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Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 137 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007563-2
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II, da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra
vaga a Comarca de 2ª Entrância de Ananás - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Merecimento e/ou
PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados
a partir da publicação deste e conforme as normas previstas no artigo 81 da LOMAN e no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10,
de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações e Resolução nº. 106/2010 do
Conselho Nacional de Justiça e Resoluções nº. 146/2018 e nº 32/2020, editadas por este Tribunal de Justiça.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 138 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
PROMOÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007568-3
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra
vaga a Comarca de 2ª Entrância de Palmeirópolis - TO, a ser provida por PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, devendo
a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as normas
previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 1996, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas
alterações.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 139 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007569-1
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em conformidade com o
disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da
Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo
atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra vaga a Comarca de 1ª Entrância de Araguacema - TO, a
ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados
a partir da publicação deste e conforme as normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações e Resolução nº 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem dias para
despacho, decisão interlocutória ou sentença.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Edital Nº 140 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007570-5
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II, da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, que se
encontra vaga a Comarca de 1ª Entrância de Goiatins - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Merecimento,
devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as
normas previstas no artigo 81 da LOMAN e no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações e na Resolução nº. 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital Nº 141 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI
REMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO
Processo SEI nº 22.0.000007571-3
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de
março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra
vaga a Comarca de 1ª Entrância de Itacajá - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, devendo a
inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as normas
previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com
suas alterações e Resolução nº 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça.
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 11/03/2022, às 18:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 38, de 11 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000007523-3,
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, José Zito Pereira Júnior, Analista Judiciário, do cargo de
provimento em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no Gabinete do Desembargador João Rigo
Guimarães.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 39, de 11 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000007523-3,
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Andréia Braga Costa do cargo de provimento em comissão
de Assessora Jurídica de 1ª Instância.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 40, de 11 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000007523-3,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Andréia Braga Costa para o cargo de provimento em
comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no Gabinete do Desembargador João Rigo Guimarães.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 487/2022, de 11 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 Helder Carvalho Lisboa, matrícula nº 290543, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 544, de 11 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado José Carlos Ferreira Machado para, sem prejuízo de suas
funções, auxiliar na Comarca de Goiatins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 546, de 11 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Sérgio Aparecido Paio para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 558, de 11 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Gilson Coelho Valadares para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela Comarca de Goiatins.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 2.790, de 16 de novembro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 355/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 18 de fevereiro de 2022
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a importância da disponibilização dos painéis com indicadores de desempenho, por meio da ferramenta de
Business Intelligence na plataforma Quick Sense;
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CONSIDERANDO a necessidade de validação, de forma célere e efetiva, para possibilitar a utilização dos painéis o mais breve
possível;
CONSIDERANDO as providências adotadas no SEI nº 20.0.000013457-1;
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de efetuar a reavaliação dos painéis de BI entregues, com a apresentação
de um cronograma de validação com a especificação das prioridades (indicadores básicos) que deverão ser examinados
imediatamente.
Art. 2º. Ficam designados para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros:
I – Lilian Carvalho Lopes, Coordenadora de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância da CGJUS/TO,
Coordenadora do Grupo;
II – Francielle Nogueira Braga, Assessora Técnica de estatística da COGES/ASEST;
III – Afrânio Vilar Freire de Carvalho, Assessor de Tecnologia da Informação e Gestão de Sistemas - ASTIC;
IV – Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak, Assessora Jurídica do NUPARA;
V – Pablo Labbe, representante da empresa / fábrica de software IMAPS;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 463/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 07 de março 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 90/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000004821-0, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Renato Siqueira de Pretto??, que tem por objeto a contratação de instrutor para realização do curso Direito
Tributário e a Prática da Execução Fiscal – Módulos III e IV, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 90/2022 e
a servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 153/2022, de 11 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108053 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Sergio Ricardo Alvarez de Marins, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula
353352, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Wanderlandia-TO, no período de 09/03/2022 a 10/03/2022, com a finalidade de instalar equipamentos de TI, conforme SEI
22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 154/2022, de 11 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108337 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Sandro Mascarenhas Neves, CHEFE DE DIVISÃO DE CORREIÇÃO,
INSPEÇAO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO CGJUS, Matrícula 117559, o valor de R$
1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
20/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias
Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI 22.0.000002299-7.
Art. 2º Conceder à servidora Joyce Coelho Nogueira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352645, o valor de R$
1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
20/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias
Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI 22.0.000002299-7.
Art. 3º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias,
cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 20/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de realização de
Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI
22.0.000002299-7.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2019
PROCESSO 19.0.000019241-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Mariene Machado da Silva
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 112/2019, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Mariene Machado da Silva, em virtude da solicitação da Credenciada, evento
4199821, e Informação-GGEM nº 7308/2022 evento 4204183, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de serviço social:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 112/2019, aos Autos
Administrativos 19.0.000019241-7, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 170/2019
PROCESSO 19.0.000025348-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Amanda Mercedes da Silva
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 170/2019, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Amanda Mercedes da Silva, em virtude da solicitação da Credenciada evento
4201341, e Informação nº 7081/2022 - GGEM evento 4201350, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de
Paraíso do Tocantins;
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Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 170/2019, aos Autos
Administrativos 19.0.000025348-3, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000004986-0
CONTRATO Nº 94/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Paulo Aliende Ribeiro
OBJETO: Contratação de instrutor para realização do MÓDULO I: A Resolução nº 303, de 2019 e MÓDULO III: O Regime
Especial, como parte do curso de Novos Rumos na Gestão de Precatórios, para magistrados, magistradas, servidores e
servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.
VALOR: O valor para a realização do curso é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 74/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021
PROCESSO 22.0.000002560-0
CONTRATO Nº 57/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: RC Tecnologia e Soluções Integradas - EIRELI.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação se serviços de produção audiovisual (edição de VTs
institucionais) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 4/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2022
PROCESSO 22.0.000006468-1
CONTRATO Nº 101/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Tiago Roberto da Costa
OBJETO: Contratação da prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor total estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 48.910,00 (quarenta e oito mil novecentos e dez reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 4/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2022
PROCESSO 22.0.000006470-3
CONTRATO Nº 101/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Moda Car Serviços Automotivos - Ltda
OBJETO: Contratação da prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.
VALOR: O valor total estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 70/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2021
PROCESSO 22.0.000006840-7
CONTRATO Nº 107/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Master Placas - EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de confecção de placas em alumínio, aço inox, alto
relevo, incluindo gravação de letreiros, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 9.944,00 (nove mil novecentos e quarenta e quatro
reais),compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O Presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no respectivo crédito orçamentário
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 64/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2021
PROCESSO 21.0.000028699-8
CONTRATO Nº 100/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: JR Decorações e Comércio em Geral - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de persianas vertical para atender as necessidades do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentário,
ressalvado o período de garantia dos materiais e serviços.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 81/2022
PROCESSO 22.0.000005564-0
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Aline Santos da 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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 108/2022
PROCESSO 22.0.000007294-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Talyta Borges de Lima Cardoso
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: 10 de março de 2022.
EXTRATO:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6/2022
PROCESSO 22.0.000005513-5
COOPERADORES: O Estado do Tocantins, Por Intermédio da Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação - SEINF e o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a cooperação entre os participes na autorização e fiscalização do serviço 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 - Palácio
da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis..
VIGÊNCIA: O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 105/2022
PROCESSO 22.0.000006213-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Katia Cristina Alves da Silva Simões
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador e
Medidor, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Arraias.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 106/2022
PROCESSO 22.0.000005673-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Caick Rodrigues da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Conciliador e Medidor,
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, Polo de Araguatins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do
extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 341/2021
PROCESSO 21.0.000018831-7
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADO: Ismael Pereira Santos
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o assistente social Ismael Pereira Santos, da prestação de serviços na
especialidade de serviço social, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de
Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína, com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do
Termo de Credenciamento nº 341/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FLORIANO
EIRELI - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2021.
PROCESSO 21.0.000025964-8
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins consoante o quanto apurado nos autos do Processo 21.0.000025964-8 CANCELA,
por este ato, o registro de preços da empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, referente o saldo residual dos itens 1, 15, 16,
17, 24 e 25, constantes da Ata de Registro de Preços nº 174/2021, conforme Despacho nº 12184/2022, evento 4178386.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 485/2022, de 10 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 ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA, matrícula nº 231270, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 10/03 a 08/04/2022, a partir de 10/03/2022 até 08/04/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, 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 486/2022, de 11 de março de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora GLAUCYANE PEREIRA CAJUEIRO, matrícula nº 188626, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11/03 a 09/04/2022, a partir de 11/03/2022 até 09/04/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro

DIRETORIA FINANCEIRA
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do
Provimento nº 9, de 2019.
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar:
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e
2. O respectivo número do processo judicial.
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br
ACCACIO LUIZ ALMEIDA NETO
ADRIANA MENDES OLIVEIRA
ALDEIDES RODRIGUES PACHECO
ALFREU FERREIRA DA CUNHA
ALINNE GALVAO PEREIRA
ALMIR DE OLIVEIRA NETO
ANTONIA CANDIDA PEREIRA
ANTONIO FELISBINO FRAGA
ANTONIO PEREIRA NUNES FILHO
ANTONIO RODRIGUES MARINHO
ANTONIO SEVERINO DE ANDRADE
AURORA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
BENECILDA FERREIRA LIMA MORAIS
BENVINDO RODRIGUES BARBOSA
BUFALO GRILL RESTAURANTE LTDA
CARLOS FERREIRA CASTELO
CARLOS VANDERLEY FIGUEIRA
CEIJANE RODRIDRIGUES ROCHA NOLETO
CELIA LEITE DE GOUVEIA FARIA
CICERO JOSE DE SOUZA
CLEVISON LEANDRO DA SILVA
CRISTIANO CAMARA REIS
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS S.A.
DARJAN NEVES TEIXEIRA
DARLIS TAVARES DE SOUZA
DEUSIRENE BARBOSA MIRANDA
DHEWYD DE VASCONCELOS LOPES
DJANICE SALES DE SENA480
ELIVELTO FRANCELINO DOS SANTOS
ERNANDE ALVES DE JESUS
ESTADO DO TOCANTINS

053.500.251-39
872.224.342-91
870.716.491-20
883.591.151-68
007.685.931-23
271.180.701-06
215.517.741-00
000.927.128-78
144.802.046-87
354.490.201-04
367.483.239-91
09.217.154/0001-04
90.400.888/2117-80
256.795.892-49
644.835.171-04
08.547.110/0001-80
913.307.181-00
539.103.389-68
00.796.030/0001-56
648.402.391-34
281.710.631-87
909.600.251-20
560.768.191-20

0009045-56.2018.827.2722
0034979-97.2015.827.2729
0001336-12.2019.827.2729
5004823-22.2012.827.2737
0009267-08.2015.827.2729
5037277-45.2013.827.2729
0000839-48.2017.827.2735
5000141-46.2006.827.2733
0006835-16.2020.827.2737
0031302-25.2016.827.2729
0006420-33.2020.827.2737
0031945-46.2017.827.2729
0003079-90.2015.827.2731
5032097-82.2012.827.2729
0034568-88.2014.827.2729
0002550-77.2015.827.2729
0007566-12.2020.827.2737
0001883-74.2018.827.2733
5001493-46.2009.827.2729
0000677-38.2020.827.2706
0003524-85.2018.827.2737
0017594-60.2015.827.2722
0003083-65.2017.827.2729

R$ 80,64
R$ 443,52
R$ 157,12
R$ 312,75
R$ 193,70
R$ 61,25
R$ 1.176,31
R$ 48,32
R$ 125,50
R$ 23,48
R$ 176,83
R$ 1.206,40
R$ 28,32
R$ 761,37
R$ 206,97
R$ 227,82
R$ 146,91
R$ 58,82
R$ 251,72
R$ 190,42
R$ 179,71
R$ 31,00
R$ 188,53

10.760.260/0001-19

0030314-33.2018.827.2729

R$ 76,64

011.051.630-32
004.456.091-50
435.009.351-68
018.312.111-22
480.415.215-68
040.327.671-30
068.981.913-73
01.786.029/0001-03

0006358-38.2020.827.2722
0045359-77.2018.827.2729
0013630-59.2015.827.2722
0001165-89.2018.827.2729
0028051-28.2018.827.2729
0023265-67.2020.827.2729
0010298-30.2018.827.2706
0002471-07.2020.827.2735

R$ 177,91
R$ 159,77
R$ 128,64
R$ 1.876,23
R$ 161,56
R$ 524,24
R$ 292,40
R$ 27,32
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FELIPE CASTRO FRAGA
FLAVIO AZEVEDO PINTO
FLAVIO DE SOUSA FREITAS
FRANCISCA ADEILDE DIAS
G.A.M. TURISMO LTDA
GEORGE DA SILVA CHAVES
GILDENY JORGE DE AGUIAR
GUILHERME AMARAL CAMARGO
GUTEMBERG SOUZA DA SILVA
HERINGER TAXI AEREO LTDA
INDIANO SOARES E SOUZA
INSTITUTO ARAGUAIA TOCANTINS DE
PESQUISA, EDUCACAO, ADMINISTRACAO,
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E MEIO
AMBIENTE
IVAR PAULO DE SOUZA
JALDO SARAIVA DA SILVA
JEANNE LELES DE BESSA
JOAO AMARILDO FILETTI
JOAO DEANO AFONSO DE ARAUJO
JOAQUIM CORREIA DA SILVA JUNIOR
JOSE AUGUSTO BEZERRA LOPES
JOSE FERREIRA BEZERRA
JOSE PAULO COUTO
JOSE WILIAN PEREIRA DA COSTA
JOSIVAM MENEZES DE PINHO
KARINA AIRES FERNANDES BARBOSA
L B ARAUJO
LEANDRO ROBERTO BATISTA DOS SANTOS
LEONARDO MEDEIROS DE CARVALHO
LUCIANO PEREIRA DE AGUIAR
LUZINETE PAULA DA SILVA
MARCIA RUBIA COSTA E SILVA
MARCIVONE MARTINS MOURA
MARCONDES PETRINI BARRETO
MARIA DA GUIA CARVALHO LOPES
MARIA DO BONFIM FERREIRA DE SOUZA
MARIA HELENA DA SILVA
MARIA MILVA MACIEL DA CRUZ
MELRIANE RODRIGUES ARAUJO DO
NASCIMENTO
MERCINO HENRIQUES MOREIRA
MIR CLEYMERSON FERREIRA DE ARAUJO
MONICA VALERIA DE CASTRO SORRENTINO
MUNICIPIO DE TAIPAS DO TOCANTINS
ORLANDO JUNIOR PIMENTEL
OSNI DEMETRIO
PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
ROBERTANIO DA SILVA BARROS
SEBASTIAO SERGIO AUGUSTO NASSER
SUPORTE ELETROTECNICA E CONSTRUCOES
LTDA
TATI MODAS LTDA
TEREZINO DEOLINO PEREIRA
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035.988.711-20
574.105.856-68
281.327.003-25
025.898.701-40
11.401.695/0001-30
11.875.917/0001-56
601.583.281-91
000.173.421-04
353.002.561-53
06.933.485/0002-33
021.869.271-44

0012255-94.2018.827.2729
0031302-25.2016.827.2729
0009068-20.2019.827.2737
0002869-29.2020.827.2710
0030314-33.2018.827.2729
0018446-29.2016.827.2729
0012720-11.2020.827.2737
0015239-80.2020.827.2729
0000461-27.2019.827.2734
0030079-32.2019.827.2729
0035834-08.2017.827.2729

R$ 515,53
R$ 23,48
R$ 160,96
R$ 345,87
R$ 76,64
R$ 158,44
R$ 262,37
R$ 133,49
R$ 52,75
R$ 193,14
R$ 33,08

11.480.069/0001-86

0024932-59.2018.827.2729

R$ 148,14

663.270.401-87
156.934.142-72
890.464.631-68
143.108.132-91
006.728.971-13
051.570.371-04
793.639.891-00
188.613.691-20
099.561.071-15
774.124.197-49
323.987.431-87
710.470.001-30
11.496.663/0001-65
258.351.048-71
018.754.337-24
854.530.801-91
019.742.951-33
484.891.581-34
890.013.201-63
882.815.829-87
647.349.433-20
981.461.301-00
385.941.291-49
328.502.631-68

0000107-85.2017.827.2729
5012369-55.2012.827.2729
0002686-61.2020.827.2709
0009903-08.2014.827.2729
0008593-98.2018.827.2737
0000707-35.2019.827.2730
0001051-72.2017.827.2734
0016177-81.2019.827.2706
0011143-57.2021.827.2706
0013897-97.2021.827.2729
0032692-25.2019.827.2729
0002042-34.2019.827.2716
0039451-44.2015.827.2729
0001592-91.2015.827.2729
5000807-49.2012.827.2729
0017270-31.2019.827.2722
0002380-35.2019.827.2707
0001877-45.2019.827.2729
0005731-07.2020.827.2731
0041244-81.2016.827.2729
0043589-83.2017.827.2729
0010704-55.2018.827.2737
0035455-72.2014.827.2729
0010639-60.2018.827.2737

R$ 181,66
R$ 204,50
R$ 90,32
R$ 198,26
R$ 180,74
R$ 236,96
R$ 621,68
R$ 154,68
R$ 306,42
R$ 347,40
R$ 1.902,99
R$ 23,32
R$ 156,04
R$ 33,32
R$ 139,32
R$ 2.337,50
R$ 465,23
R$ 158,01
R$ 447,34
R$ 298,14
R$ 161,56
R$ 127,25
R$ 809,63
R$ 167,58

700.430.351-91

0035489-08.2018.827.2729

R$ 328,44

038.324.657-15
897.735.431-53
07.267.427/0001-08
33.261.694/0001-70
954.334.491-49
460.189.561-87
959.098.771-00
322.403.093-34
09.466.447/0001-25

0043232-40.2016.827.2729
0035489-08.2018.827.2729
5001312-66.2009.827.2722
0000904-32.2019.827.2716
0054749-37.2019.827.2729
0009632-62.2020.827.2737
0009347-69.2020.827.2737
0003396-60.2016.827.2729
0005336-60.2016.827.2729

R$ 753,60
R$ 328,44
R$ 60,50
R$ 222,45
R$ 157,18
R$ 154,91
R$ 146,91
R$ 218,78
R$ 126,28

10.745.295/0001-89

5020896-59.2013.827.2729

R$ 56,82

11.320.471/0001-01
905.020.351-53

0007598-90.2015.827.2737
0001247-28.2015.827.2729

R$ 184,68
R$ 649,65
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THIAGO DOS SANTOS SILVA LOPES
TIAGO COPETTI
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
WALTER JOSE BRANDAO
WATERLOO PEREIRA DE AGUIAR
WILLIAN SALES SOUZA
WISLAINE MARIA DE CAMARGOS RODRIGUES

035.644.781-24
000.666.020-76
33.041.062/0001-09
155.666.331-53
010.039.541-46
686.226.782-53
965.863.111-87
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0008499-24.2016.827.2737
0011190-40.2018.827.2737
0001331-30.2014.827.2740
0048305-85.2019.827.2729
0017270-31.2019.827.2722
0016582-87.2015.827.2729
0012720-11.2020.827.2737

R$ 129,82
R$ 183,08
R$ 49,14
R$ 179,66
R$ 2.337,50
R$ 629,00
R$ 262,37

ESMAT
Editais

EDITAL nº 046, de 2022 –SEI Nº 22.0.000004130-4
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital 021 de
2022, publicado no Diário da Justiça nº 5127, do dia 10 de fevereiro, de 2022, pp. 46-50 e 58, no que se refere aos temas dos
módulos no curso FORTALECIMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DO ESTADO DO TOCANTINS a se realizar no
período de 10 de março a 8 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais
aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Curso Fortalecimento das Audiências de Custódia do estado do Tocantins.
Objetivo: Aprimorar o instituto das audiências de custódia no estado do Tocantins, de modo que se consolide como instrumento
de controle da legalidade de todo ato de detenção e, por conseguinte, também de regulação da porta de entrada do sistema
prisional.
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 de fevereiro a 4 de março de 2022.
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat.
Público-Alvo:
Público-Alvo
Nº de Vagas
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
24
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense
16
Total de Vagas
40
Carga horária: 30 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT)
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 40
2.2 Distribuição das Vagas:
Unidade/Público

Nº de Vagas

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense

26

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense

14

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas.
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de
inscrição.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense;
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense;
3.3 Que atuem preferencialmente em Audiências de Custódia.
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

79

4.1 Frequência
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens:
4.1.1 50% pela participação nas videoconferências pelo Google Meet. Essa frequência será registrada no momento em que o(a)
aluno(a) efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que
será disponibilizado pela Coordenação do Curso no Mural de Avisos do AVA;
4.1.2 50% pela participação nos fóruns de discussão formativa e na realização da atividade avaliativa proposta pela facilitadora
de aprendizagem, de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a Secretaria Acadêmica gera o Relatório de Frequência
consolidado;
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(NUFAM), para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas videoconferências não poderá ser
abonada sob nenhuma justificativa;
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por email. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
4.2 Avaliação
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da
participação na audiência simulada proposta pela professora, na qual será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam
ao objetivo geral de aprimorar o instituto das audiências de custódia no estado do Tocantins, de modo que se consolide como
instrumento de controle da legalidade de todo ato de detenção e, por conseguinte, também de regulação da porta de entrada do
sistema prisional, e terá um valor de 10,0 pontos.
Quanto à avaliação coletiva, esta será realizada pela facilitadora de aprendizagem a partir da participação dos alunos e das
alunas nas videoconferências pelo Google Meet, participação nos fóruns de discussão formativa, em cada módulo,
caracterizando-se, assim, a avaliação contínua do curso;
4.2.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento;
4.2.3 Os alunos matriculados e as alunas matriculados(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de
12 de setembro de 2018, e também às regras previstas neste Edital.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5.1 Cronograma

Data/Período
Proposta para o Curso
Carga Horária

Tema

Data/Período
Professora
Conteúdos
Programáticos

AMBIENTAÇÃO
Do dia 10 a 13 de março de 2022.
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na
Plataforma Moodle, para apresentação do curso, com tutoriais para que os(as)
alunos(as) possam se apropriar das ferramentas disponibilizadas na modalidade
de curso EaD.
2 horas-aula
MÓDULO I
Onde se lê:
Conceitos e características das audiências de custódia
Leia-se:
Histórico, Direitos relacionados à audiência de custódia e uso de algemas
Do dia 14 a 20 de março de 2022
Ana Lucrécia Bezerra Sodré
1. Conceito de audiência de custódia
1.1 Histórico da Audiência de Custódia.
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2. Garantias ligadas à realização da audiência de custódia
2.1 A realização da audiência de custódia por videoconferência.
Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula
Webaula 1 no Google Meet
Data: 14 de março de 2022
Horário: Das 16h às 18h
Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Metodologia do Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que
cumpram a carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos.





Carga Horária Total

Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o
acompanhamento de alunos e de alunas com a facilitadora de
aprendizagem;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar
a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa.

7 horas-aula
MÓDULO II

Tema

Onde se lê:
Instrumentos de contenção e as técnicas para seu uso e Prevenção e
combate
à tortura e maus tratos no âmbito da audiência de custódia
Leia-se:
A oitiva acerca da ocorrência de tortura ou maus tratos. As etapas do
processo decisório na audiência de custódia

Data/Período
Professora

Conteúdos
Programáticos

Do dia 21 a 27 de março de 2022
Ana Lucrécia Bezerra Sodré
2.2 Avaliação sobre o uso de instrumentos de contenção e a Súmula
Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF);
2.3Diretrizes e Práticas Internacionais;
2.4 Parâmetros previstos no Manual sobre o uso de Algemas do Conselho
Nacional de Justiça.
3. Oitiva quanto à ocorrência de tortura ou maus tratos: procedimento, avaliação e
registro.
Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula
Webaula 1 no Google Meet
Data: 21 de março de 2022
Horário: Das 16h às 18h

Metodologia do Módulo

Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que
cumpram a carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos.


Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o
acompanhamento de alunos e de alunas com a facilitadora de

80

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5146 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2022




Carga Horária Total

aprendizagem;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar
a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa.

7 horas-aula
MÓDULO III
Onde se lê:
Processo decisório na audiência de custódia e os protocolos específicos
para perfis de pessoas mediante exposição dialogada

Tema
Leia-se:
Protocolos para perfis específicos e a articulação da rede de proteção
social
Data/Período
Professora
Conteúdos
Programáticos

De 28 de março de 5 de abril de 2022
Ana Lucrécia Bezerra Sodré
4. Protocolos específicos para perfis de pessoas custodiadas.
5. Processo Decisório na Audiência de Custódia.
6. Articulação da Rede Intersetorial de Proteção Social.
Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula
Webaula 1 no Google Meet
Data: 28 de março de 2022
Horário: Das 16h às 18h
Carga Horária Assíncrona – 5 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA).

Metodologia do Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que
cumpram a carga horária de interatividade no AVA de 5 horas de estudos.




Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o
acompanhamento de alunos e de alunas com a facilitadora de
aprendizagem;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para
ilustrar a temática do módulo;



Fórum de Discussão Formativa.

Carga Horária Total
7 horas-aula
ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO – AUDIÊNCIAS SIMULADAS
Dia 6 de abril de 2022
Data/Período
Dia 7 de abril de 2022
A turma será dividida em 2 grupos para a realização de uma Audiência Simulada.
Proposta para o Curso A professora irá realizar 1 videoconferência pelo aplicativo Google Meet com
cada grupo.
Grupo 1: Videoconferência síncrona no Google Meet: 3 horas-aula
Data: 6 de abril de 2022
Metodologia Proposta
para Execução da
Horário
Atividade Avaliativa
Das 15h às 18h
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.
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Grupo 2: Videoconferência síncrona no Google Meet: 3 horas-aula
Data: 7 de abril de 2022
Horário
Das 15h às 18h
Esta videoconferência será gravada e disponibilizada no AVA posteriormente.
Carga Horária Assíncrona – 3 horas-aula
Organização e preparação, pelos grupos, do roteiro de apresentação da
audiência simulada que será conduzida pela professora
Carga Horária

6 horas-aula
AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO
Data/Período
Dia 8 de abril de 2022
Correção da atividade avaliativa pela facilitadora de aprendizagem.
Atribuição da Facilitadora
de Aprendizagem
Fechamento do Diário Eletrônico pela facilitadora de aprendizagem.
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, da
Atribuição da Discente
professora, facilitadora de aprendizagem, da metodologia aplicada.
Carga Horária
1 hora-aula
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
Ambientação
2 horas-aula
Webaulas síncronas
6 horas-aula
Modalidade de Ensino à
Distância

Interatividade assíncrona no AVA

15 horas-aula

Audiências simuladas

6 horas-aula

Avaliação de reação/fechamento do
curso

1 hora-aula

30 horas-aula

5.2 PROFESSORA E FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Ana Lucrécia Bezerra Sodré
Juíza titular da Central de Inquéritos e Custódia de Imperatriz, da sua instalação a
Síntese do 25/6/2021, com curso de formação prático-aplicada em Direitos Humanos no Contexto
Currículo
Brasileiro, pelo Centro de Direito Internacional. Especialista em Direitos Humanos, pela
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Campos Gerais.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018.
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br.
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei.
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 10 de março de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 043, de 2022 – SEI Nº 22.0.000001223-1
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O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
001 de 2022 – SEI Nº 22.0.000001223-1, publicado no Diário da Justiça nº 5.112, do dia 20 de janeiro de 2022, pp. 38-41,
referente ao Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma V, conforme segue:
Período de Realização: Dias 29 e 30 de março 2022
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

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

Das 13h às 14h40

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

29/3/2022
Das 14h40 às 16h20

Das 13h às 14h40

Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.
Facilitadora de Aprendizagem – Regiane Peixoto
Conceituação, Caracterização e Classificação de Resíduos Sólidos.
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem.
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e
tecnologias limpas, incineração, compostagem, coleta seletiva e
reciclagem.
Coleta e manejo de resíduos orgânicos – compostagem – como preparar
e como armazenar resíduos orgânicos – composteira de contêiner.
Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.

30/3/2022

Das 14h40 às 16h20

Facilitadora de Aprendizagem – Cinthia Barbosa Pires Azevedo
Gestão e gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: urbanos,
industriais, de serviço de saúde, agrícolas, construção civil.
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para
resíduos perigosos.
Coleta seletiva no TJ na prática. Uso das Lixeiras/Contêineres.
Demonstração de uso das lixeiras adquiridas pelo Poder Judiciário.
Interação e tira-dúvidas dos alunos e das alunas.
Facilitador de Aprendizagem – Wherbert Araújo

Carga Horária Total

8 horas-aula

Palmas-TO, 10 de março de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 045, de 2022 –SEI Nº 21.0.000014031-4
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso TEMAS ATUAIS NA SAÚDE SUPLEMENTAR COM UM OLHAR NO CONTEXTO
DA PANDEMIA a se realizar no período de 7 de abril a 23 de maio de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital
e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Temas Atuais na Saúde Suplementar com Um Olhar no Contexto da Pandemia
Objetivo: Capacitar os(as) magistrados(as) vinculados(as) ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e/ou magistrados(as)
associados(as) à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a compreenderem os problemas enfrentados sobre a saúde suplementar
no Brasil e encontrar novas soluções para solucionar os litígios relativos à judicialização da saúde.
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 16 a 31 de março de 2022.
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Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (SAV/ESMAT), com
base nas informações publicadas em Edital próprio.
Público-Alvo: Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense e de outros Estados e/ou associados (as) à Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), servidores e servidoras do Poder Judiciário do Tocantins e de outros Estados
Carga horária: 50 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT)
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, considerando-se os
critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.

2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 40
2.2 Assim distribuídas:
PÚBLICO ALVO
Magistrados e Magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
Magistrados e Magistradas do Poder Judiciário de outros Estados
Servidores e servidoras efetivos(as), comissionados(as) ou cedidoss) dos Cejuscs Polos
TOTAL DE VAGAS

5
15
20
40

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Ser magistrado(a) vinculado(a) ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
3.2 Ser magistrado(a) associado(a) à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB);
3.3 Ser servidor(a) vinculado(a) ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e de outros Estados interessados na temática.
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital;
4.1 Frequência
4.1.1 A frequência no curso será registrada com base no Relatório das Atividades, emitido pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
sendo computados os seguintes itens: videoaulas, participação nos fóruns e realização da atividade avaliativa;
4.1.2 Todas as atividades ocorrerão por meio da Plataforma Moodle, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.1.3 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail. Para
tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.2 Avaliação
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da resolução da
atividade proposta pelo tutor ao final do curso. Já a avaliação coletiva será realizada pelo tutor, a partir da visualização das videoaulas e
participação nos fóruns de discussão, em cada Módulo do curso, caracterizando-se, assim, a avaliação contínua deste;
4.2.2 Após o término do curso, o tutor ficarão responsáveis pela aferição de notas de seus alunos e suas alunas, e pelo fechamento do Diário
Eletrônico – informações necessárias que servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes;
4.2.3 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
4.2.4 Os alunos e as alunas estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 2018, e também às
regras previstas no Edital próprio do curso.

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5.1 CRONOGRAMA
TEMAS ATUAIS NA SAÚDE SUPLEMENTAR COM UM OLHAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA
AMBIENTAÇÃO
Data/Período
De 7 a 10 de abril de 2022
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, para
Proposta para o
apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das ferramentas
Curso
disponibilizadas na modalidade de curso EaD.
Carga Horária
1 hora-aula
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MÓDULO I
Reajustes das mensalidades de planos de saúde
De 11 a 17 de abril de 2022
Renato Casarotti
 Conceito de Reajuste;
 Tipos de Reajuste: Reajuste por Faixa etária – conceito e previsão normativa e regulamentar.
Artigo 15 da Lei nº 9.656, de 1998. Reajuste Anual – conceito e previsão normativa e
regulamentar – Artigo 17-A, § 3º, da Lei nº 9.656, de 1998;

Reajuste por sinistralidade – conceito e previsão legal e regulamentar – planos coletivos
empresariais;
 Reajuste nos planos empresariais: Previsão legal e regulamentar. Critérios e regras de aplicação.
Atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na concessão e aplicação – artigos
13 a 16 da Resolução Normativa (RN) nº 171, de 2008. Possibilidade de agrupamento de
contratos para a realização de Reajuste – RN 309, de 2012;
 Reajuste nos planos coletivos: Previsão legal e regulamentar. Critérios e regras de aplicação.
Atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar na concessão e aplicação – artigos 13 a 16
da Resolução Normativa nº 171, de 2008. Possibilidade de agrupamento de contratos para a
realização de Reajuste – Resolução Normativa nº 309, de 2012;
 Reajuste nos planos individuais: Previsão legal e regulamentar (artigo 2º da Resolução Normativa
nº 171, de 2008 – artigo 35-E da Lei nº 9.656, de 1998);
 Requisitos para concessão – artigo 5º da Resolução Normativa nº 171, de 2008; Regras de
aplicação – arts. 9º e 10º da Resolução Normativa nº 171, de 2008; Atuação da Agência Nacional
de Saúde Suplementar na concessão e aplicação – artigos 2º a 4º da Resolução Normativa nº
171, de 2008;
 Formalização da autorização do reajuste e previsão de índice máximo arts. 7º e 8º da Resolução
Normativa nº 171, de 2008;
 Reajuste nos planos pré-lei não adaptados e adaptados. Diferença de tratamento entre os planos
adaptados e não adaptados – artigo 12 da Resolução Normativa nº 171, de 2008;
 Regras especiais para os planos pré-lei – artigo 35-E;
 Reajuste nos planos exclusivamente odontológicos;
 Panorama da concessão e aplicação dos Reajustes na pandemia de Covid-19;
 Suspensão dos reajustes – Comunicado nº 85, de 31 de agosto de 2020, da Diretoria Colegiada
da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
 Recomposição após o período de suspensão e seus critérios;
 Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
 Fiscalização e Posicionamento dos órgãos de Defesa do Consumidor.


Compreender os preços dos planos de assistência à saúde suplementar.

Carga Horária Assíncrona
Videoaulas gravadas: 2 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula
Metodologia do
Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária de
interatividade no AVA de 7 horas de estudos.




Carga Horária Total

Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de
alunas com o tutor;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa

9 horas-aula
MÓDULO II

Tema
Data/Período
Professora

Rol de Coberturas Obrigatórias
De 18 a 24 de abril de 2022
Vera Valente
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Conceito e previsão legal e regulamentar – artigo 10, § 4º, da Lei nº 9.656, de 1998.
Diferença entre o rol de coberturas obrigatórias e o plano de referência;
Histórico da criação e atualizações. Fundamentos teóricos para a criação do rol
(discricionariedade técnica expertise). Histórico de Resoluções Normativas;
Diretrizes de Utilização (DUT). Conceito. Previsão normativa. Casos Polêmicos;
Procedimento de atualização do Rol – Resolução Normativa nº 439, de 2018 e seus principais
aspectos. Requisitos para as propostas. Participação Popular;
O rol de coberturas obrigatórias na atualidade Resolução Normativa nº 465, de 2021. Últimas
inserções. Casos polêmicos;
Aplicação do rol de coberturas obrigatórias x Planos pré-lei. O posicionamento da Agência
nacional de Saúde Suplementar e da Jurisprudência dos Tribunais;
A controvérsia sobre a taxatividade do rol. Entendimento da Agência nacional de Saúde
Suplementar ao longo do tempo. Evolução da Jurisprudência do STJ – RESP 1867027/RJ.
Conhecer o novo rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS.

Carga Horária Assíncrona
Videoaulas gravadas: 2 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula
Metodologia do
Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária de
interatividade no AVA de 7 horas de estudos.




Carga Horária Total
Tema
Data/Período
Professor

Conteúdos
Programáticos

Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de
alunas com o tutor;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa.

9 horas-aula
MÓDULO III
LGPD na saúde suplementar – problematização
De 25 de abril a 1º de maio de 2022
Rodrigo Borges
 Origem da LGPD e Vigência. Inspiração do RGPD. Vacatio legis. Entrada em vigor;
 ANPD. Competências e Estrutura;
 Âmbito de aplicação da LGPD. Artigos 1º e 3º (aplicação material e territorial); exceções à
aplicação: artigo 4º. Incidência sobre as operadoras – dados pessoais dos(as) clientes,
prestadores(as), colaboradores(as) e fornecedores(as);
 Fundamentos: artigo 2º. Respeito à privacidade. Autodeterminação informativa; liberdade de
expressão, de informação, comunicação e opinião; Inviolabilidade da intimidade honra e imagem.
Desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação;
 Princípios. Artigo 6º: Finalidade. Adequação. Necessidade. Livre acesso; Qualidade dos dados.
Transparência. Segurança. Prevenção. Não discriminação Responsabilização e prestação de
contas;
 Principais conceitos: artigo 5º: Operador. Controlador. Dado pessoal. Dado pessoal sensível
(artigo 11). Encarregado. Titular. Anonimização e pseudonimização. Tratamento de Dados.
Dados pessoais com proteção especial;
 Hipóteses de tratamento (bases legais). Artigo 7º: Livre consentimento;
 Cumprimento de Obrigação Legal ou regulatória. Execução de Políticas Públicas. Estudos por
órgãos de pesquisa. Execução de Contratos. Exercício regular de Direitos em processo
administrativo ou judicial. Proteção da vida ou incolumidade de titular ou de terceiros. Tutela da
Saúde. Legítimo interesse. Proteção do Crédito. Exemplo de cada hipótese de tratamento, à luz
da realidade das operadoras;
 Dados sensíveis e saúde suplementar. Das possibilidades e limites ao compartilhamento. A
problemática dos prontuários eletrônicos (PEP) e dos Registros Eletrônicos em Saúde (RES):
Resolução nº 1.639/2002/CFM e 1.821, de 2007. Interpretação e aplicação destas normas à luz
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da LGPD. Banco de dados em saúde suplementar- vedação à comercialização e seleção de risco
artigos 11. II parágrafo 5 e 11 II, parágrafo 4º da LGPD;
Ciclo de tratamento dos dados. Início do tratamento e Manuseio. Obrigação de Mapeamento e
RIPD. Eliminação e Descarte. Artigos 15 e 16 (término do tratamento). Prazos específicos de
guarda de documentos na área da saúde- RDC 09/2015, Lei nº 13.787, de 2018, RDC nº 63, de
2011, Resolução CFM nº 1.821, de 2007 RDC nº 302, de 2005;
Exercício dos Direitos do Titular. Artigos 17 a 21. Exercício do direito de acesso, correção, e
eliminação, anonimização e portabilidade. Exemplos, à luz da saúde suplementar;
Transferências Internacionais. Artigo 33. Conceito e exemplos;
Vazamento de dados e possíveis impactos;
Responsabilidade e sanções administrativas. Artigos 42 a 45. Hipóteses e natureza da
responsabilidade. Artigos 52 a 54 sanções.
Refletir sobre os impactos da LGPD na Saúde Suplementar.

Carga Horária Assíncrona
Videoaulas gravadas: 2 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula
Metodologia do
Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária de
interatividade no AVA de 7 horas de estudos.




Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de alunas com
o tutor;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa.

Carga Horária Total

9 horas-aula

Tema
Data/Período
Professor

MÓDULO IV
Variação dos custos médicos hospitalares
De 2 a 8 de maio de 2022
José Cechin

Conteúdos
Programáticos

Objetivo Específico do
Módulo








Conceito;
Composição do índice e metodologia de cálculo;
Variação dos custos hospitalares x sinistralidade;
A influência da variação dos custos hospitalares no reajuste;
A participação da Agência nacional de Saúde Suplementar na elaboração e aplicação dos índices;
Variação dos custos médicos hospitalares no cenário da pandemia de Covid-19.



Compreender a composição de índice e metodologia de cálculo na variação dos custos hospitalares.

Carga Horária Assíncrona
Videoaulas gravadas: 2 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula
Metodologia do
Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária de
interatividade no AVA de 7 horas de estudos.




Carga Horária Total

Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de alunas com
o tutor;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa.

9 horas-aula
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MÓDULO V
Tema
Data/Período
Professor
Conteúdos
Programáticos
Objetivo Específico
do Módulo

Modelos de Atenção à Saúde
De 9 a 15 de maio de 2022
Roberto Ogata
 Aspectos epidemiológicos;
 Cuidado coordenado e organizado;
 Atenção primária, secundária e terciária integrados;
 Aplicações práticas baseadas em modelos nacionais e internacionais.


Aplicar modelos de atenção à saúde baseados em experiências nacionais e internacionais.

Carga Horária Assíncrona
Videoaulas gravadas: 2 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: 7 horas-aula
Metodologia do
Módulo

Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga horária de
interatividade no AVA de 7 horas de estudos.




Carga Horária Total

Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e de alunas com
o tutor;
Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do módulo;
Fórum de Discussão Formativa.

9 horas-aula
ATIVIDADE AVALIATIVA

Data/Período de
Postagem
Proposta para o
Curso
Carga Horária
Data/Período
Atribuição do tutor
Atribuição dos
discentes
Carga Horária

De 16 a 19 de maio de 2022




Fórum Tira-Dúvidas;
Proposta de atividade Avaliativa elaborada pelo tutor.
Postagem da Atividade Avaliativa no AVA.

3 horas-aula
AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO
De 16 a 23 de maio de 2022
Correção da atividade avaliativa pelo tutor
Fechamento do Diário Eletrônico pelo tutor
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, de professores, professoras,
tutores(as), da metodologia aplicada.
1 hora-aula

5.2 PROFESSORES / PROFESSORAS
5.2.1
Nome
Renato Freire Casarotti
Graduado em Direito, pela USP. Pós-Graduado em Direito das Relações de Consumo, pela PUC-SP;
e em Direito do Estado, pela FGV-RJ. Com passagens pelas áreas jurídicas de empresas, como
AT&T, SAP e iG. Foi diretor Jurídico e de Relações Institucionais da Souza Cruz. Assumiu a ViceSíntese do Currículo
Presidência de Relações Institucionais do UnitedHealth Group do Brasil/AMIL, em 2018. Desde abril
de 2021, acumula essa posição com a Presidência da Associação Brasileira de Planos de Saúde
(ABRAMGE).
5.2.2
Nome
Vera Valente
Síntese do Currículo

É advogada e engenheira. Nos últimos 20 anos, ocupou posições de liderança no setor de saúde, tanto no
governo federal como em empresas e associações de indústrias. Como gerente geral da Anvisa, 1999-2003,
liderou a implantação da bem-sucedida política de medicamentos genéricos no País; trabalho concluído,
posteriormente, no setor privado como presidente da Pró-Genéricos (Associação Brasileira das Indústrias de
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Medicamentos Genéricos). Foi diretora de inovação e acesso da Interfarma, associação que reúne as indústrias
farmacêuticas de pesquisa no País. Foi presidente da Quintiles no Brasil e gerente geral Latam da Merck
Serono para Biossimilares. Desde junho de 2019, é diretora executiva da FenaSaúde.

5.2.3
Nome

Síntese do Currículo

5.2.4
Nome

Síntese do Currículo

5.2.5
Nome

Síntese do Currículo

5.3 TUTORA
5.3.1
Nome

Síntese do Currículo

Rodrigo Rodrigues de Aguiar
Superintendente Comercial e de Produtos na Seguros Unimed; Ex-Diretor ANS - mandato
de 08/09/2017 a 07/09/2020: Diretor de Desenvolvimento Setorial (Diretor Interino de Gestão); Servidor de
Carreira da ANS desde 04/2007: Técnico Administrativo e Especialista em Regulação de Saúde Suplementar;
Iniciativa privada: pouco mais de 7 anos - ATL (ATUAL CLARO), Escritórios jurídicos e BANCO CRUZEIRO DO
SUL. Advogado inscrito na OAB/RJ e membro do IAB – Instituto dos Advogados do Brasil. Mestrando (Pósgraduação Stricto Sensu em Direito Constitucional) - PPGDC - da Universidade Federal Fluminense - UFF.;
MBA Executivo em Gestão de Negócios pelo IBMEC (RJ); Pós-graduação em Direito Público pela Universidade
Cândido Mendes (RJ); Graduado em Direito pelo Centro Universitário da Cidade do RJ; Curso de Governança
Corporativa em Saúde e de Conselho de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa;
Curso de Liderança Inovadora em Saúde – Alumni COPPEAD.

José Cechin
Servidor aposentado do IPEA, atuou na Administração Pública Federal em vários órgãos: Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, Assessoria Econômica da Presidência da República, Tesouro
Nacional, Secretaria de Política Econômica e Secretaria do Tesouro Nacional (ambas do Ministério da
Fazenda), Ministério da Previdência, titular deste Ministério. Consultor Financeiro e de Previdência, e diretor
Executivo da FENASAUDE. Superintendente executivo do IESS. Conselheiro do CECAP/TCU, do Conselho de
Emprego e Relações de Trabalho da FECOMÉRCIO/SP. Aconselho de Economia da Associação Comercial de
SP. Membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência.

Alberto José Niituma Ogata
Doutor em Saúde Coletiva (FMUSP). Mestre em Medicina (UNIFESP). Mestre Profissional em Economia e
Gestão da Saúde (UNIFESP). Médico (Faculdade de Medicina de Jundiaí. Professor do Mestrado Profissional
em Gestão da Competitividade – Saúde Populacional (FGV-EAESP). Professor do MBA em Programas de
Promoção da Saúde nas Organizações – Gestão Avançada de Programas (Centro Universitário São Camilo).
Pesquisador associado do Centro de Planejamento em Saúde e Gestão (GV Saúde). Presidente, 2018-2019,
do International Association of Worksite Health Promotion (IAWHP). Autor e organizador de livros e manuais em
saúde. Diretor titular adjunto de responsabilidade social da FIESP. Diretor e membro de entidades sociais e
ligadas à área de saúde e bem-estar.

Aline Marinho Bailão Iglesias
Doutoranda em Desenvolvimento Regional Universidade Federal do Tocantins (DINTER UFT/ESMAT). Mestre
em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins/Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (2013-2015). Pós-Graduada em Estado de Direito e Combate à Corrupção, pela
Esmat (2016-2017). Tutora do Curso de Direitos Humanos, pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), 2018. Professora no Curso de Pós Graduação Lato Sensu em
Prática Judiciária (2016-2018; 2018-2020). Possui certificação nos cursos de Formação de Formadores e de
Tutoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 2017. Coordenadora de Cidadania
da Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins. Desde 2008, atua como juíza de direito no Estado do Tocantins.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018.
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br.
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei.
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 10 de março de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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