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SEÇÃO JUDICIAL
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

Edital de Citação com prazo de 15 dias
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito titular da1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaina Estado do Tocantins FAZ
SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a)
acusado(a): MIKAEL PEREIRA MARREIROS, brasileiro, solteiro, natural de Redenção/PA, nascido em 14 de junho de 1998,
filho de Valdinar Pereira Marreiros, RG nº e CPF nº 702.017.001-31, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 331 do
Código Penal, nos autos da ação penal nº 0001327-51.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado
pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para 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 de Abril de 2022. Eu, Horades da Costa
Messias, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente.

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

EDITAL PUBLICAÇÃO SENTENÇA 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.00037294720178272706, requerida por MAURA MARTINS DE ANANIAS, brasileira,
solteira, dona de casa, portadora do RG n° 813.846, SSP/TO., e inscrita no CPF/MF sob o n° 016.396.701-65, residente e
domiciliada na Rua Perimetral, n° 29 setor Couto Magalhães na cidade de Araguaína-TO., move em face de CÉLIO MARTINS
RUFFO, brasileiro, natural de Araguaína-TO., nascido em 08/01/1999, solteiro, portador do RG nº 1.286.153, SSP/TO, e do CPF
sob o nº 060.404.041-59, filho de Gerônimo Braga Ruffo e Maura Martins de Ananias, Cuja Certidão de Nascimento lavrada sob
o nº 104.398, Livro A-153, Fls 263, Junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais desta cidade, residente e domiciliado
no endereço da Curadora. Pelo MM. Juiz, no evento 53 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...ISTO
POSTO , acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio
CURADOR em favor do requerido CÉLIO MARTINS RUFFO , na pessoa de sua Mãe, MAURA MARTINS DE ANANIAS, 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 do curatelado, tais como alienação de bens, 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 13.1462015, ficando
a Curadora autorizada a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como
perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos,
inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso
I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a
especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica a Curadora ciente de que deverá aplicar em benefício
do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de
Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. 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 interdito e do curador, a causa da
interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa
devida. Araguaína-TO, hora e data constantes da movimentação processual. FABIANO RIBEIRO Juiz Titular. 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 0003729-47.2017.8.27.2706 e chave 404695824017 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 dezoito dias do mês de abril dfo ano de
dois mil e vinte e dois (18/04/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat.; 238445, que o digitei e conferi.
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2ª vara criminal execuções penais
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n°
00036880720228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro,
nascido em 26/07/1983, filho de Carmelita Ferreira do Nascimento, CPF 013.296.881-98 , sendo o presente para CITA-LO E
RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo
legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a
Justiça Publica, por incurso nas sanções do ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8073/90,
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, 18 de abril e 2022. 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°
00250908120218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e HAROLDO PEREIRA DE MOURA, brasileiro, solteiro,
nascido em 05/08/1982, natural de Araguaina/TO, CPF 960.581.881-72, filho de Josefa Francelina Pereira e Isaul Moura de
Oliveira , sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta
o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do ARTIGO 171, CAPUT DO CODIGOP ENAL
E ARTIGO 171, CAPUT DO CADIGO PENAL C/C ARTIGO 14. II NA FORMA NO ARTIGO 69, CAPUT DO MESMO CODIGO,
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, 18 de abril e 2022. Rogério da Silva Lima –
Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

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

EDITAL Nº 5148791, 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 002456706.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUIZA ARAUJO AGUIAR DA SILVA, pessoa fisica,
inscrito no CPF sob o nº 198.872.051-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
SENTENÇA proferida no evento n.º 48 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é
bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no
relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais.
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os
honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1 - Intime-se a executada acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da
renúncia ao prazo recursal. 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 29
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de março de 2022. 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 abril de 2022. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5150825, 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 002403566.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JARDEL DE SOUSA MACHADO, pessoa fisica,
inscrito no CPF sob o nº 960.624.793-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
SENTENÇA proferida no evento n.º 79 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem
claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no
relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais.
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os
honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1 - Intime-se a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em
virtude da renúncia ao prazo recursal. 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 29
de março de 2022. 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 abril de 2022. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

Às partes e aos advogados

ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0023914-04.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: SAMPAIO & VILOVA LTDA. - ME
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da
presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo
de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 30 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito..
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0004918-55.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: VANDA MARIA TORRES
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da
presente sentença; 2 - Proceda o Cartório com as providências necessárias para levantamento do valor excedente em face da
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 e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do
recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 5 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 30 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito..

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 889/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 12 de abril 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
15/4/2022 à 22/4/2022
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:
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.
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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. Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito, titular do 2° Juizado Especial Cível e 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 12h00 do dia 15/4/2022 às 11h59 do dia 22/4/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Waldirene Marinho Apinagé, Técnico Judiciário, lotado(a) no 2° Juizado Especial Cível e
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 Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63)99284-0265, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63)99220-6999, 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 doze dias do mês de abril do ano de dois
mil e vinte e dois (12/4/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0006817-64.2015.8.27.2706
Acusado: IVAN PEREIRA AGUIAR
Vítima: MARIA CERESMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: MARIA CERESMAR PEREIRA DO
NASCIMENTO, Brasileira, Diarista , atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de IVAN PEREIRA AGUIAR, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
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Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 30 de Setembro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0005438-25.2014.8.27.2706
Acusado: J.M.DA.S
Vítima: D.F.C
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: D.F.S, brasileira, solteira, auxiliar em
serviços gerais, nascida aos 27/07/1986, natural de Marabá -PA, cadastrada no CPF de n° 015.692.181-29 e RG nº
822232, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de J.M.DA.S, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...". Para conhecimento de todos é
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 30 de março
de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiarrio, lavrei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Produção Antecipada de Provas Criminal
Nº dos Autos: 0031025-73.2019.8.27.2706
Acusado: I.DE.S.E.S
Vítima: M.L.L.da.S
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: I.DE.S.E.S, brasileiro, em união estável,
nascido aos 30/06/1995, filho de Maria da Penha Santos de Souza, portador do CPF nº. 079.137.981-73, atualmente em local
incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Trata-se de
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PENAL , na modalidade de DEPOIMENTO ESPECIAL , proposta
pelo Ministério Público Estadual em face de I.DE.S.E.S...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via
fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 05 abriu de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto,
estagiario, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO o acusado: MAYCON VINICIUS
JESUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, chapeiro, nascido aos 23/11/1997, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, filho de
Manoel Ribeiro da Silva e Kely Cristiane de Jesus, CPF n° 069.380.751-2, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi
denunciado nas penas do artigo 129, § 9º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei
nº 11.340/06 , nos autos de ação penal nº 00148662120208272706 , e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme
certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado
oferecer defesa. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do Defensor
constituído. Expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem
constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja
2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 08 de abriu de 2022. Eu, Albertino Coelho
Neto, estagiario, lavrei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0026314-25.2019.8.27.2706
Acusado: ETERNO SANTANA CAMPOS
Vítima: AMANDA CAMPOS DE SOUSA
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: ETERNO SANTANA CAMPOS, brasileiro,
convivente em união estável, sem profissão definida, nascido aos 12/06/1989, natural de Conceição do Araguaia-PA, filho de
Francisco de Castro Campos e Duvirgens Santana Campos, CPF n°. 057.870.481-13, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... ABSOLVER ETERNO
SANTANA CAMPOS, brasileiro, convivente em união estável, sem profissão definida, nascido aos 12/06/1989, natural de
Conceição do Araguaia-PA, filho de Francisco de Castro Campos e Duvirgens Santana Campos, CPF n°. 057.870.481- 13, com
fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, das imputações previstas, respectivamente, nos artigos 147,
caput, do Código Penal, e 12 da Lei nº 10.826/2003. CONDENAR ETERNO SANTANA CAMPOS, acima qualificado, nas penas
do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com
implicações da Lei 11.340/2006. Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Fica o acusado,
portanto, condenado definitivamente, em primeira instância, à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples. O regime inicial de
cumprimento da pena é o aberto, conforme dicção do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal...". Para conhecimento de todos
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 16 de março
de 2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0021556-37.2018.8.27.2706
Acusado: D.D.A.DE.S
Vítima: E.H.P.M
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADA: E.H.P.M, brasileira, estudante, narural
de Araguaína -TO, nascida aos 30/03/1987, filha de Pedro Manhado dos Santos e Lourdes Pereira de Araujo, cadastrada no Rg
de nº 978963, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na
denúncia para CONDENAR DANIEL DAVI ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Araguaína-TO, nascido
aos 28.11.1992, filho de Luciene Alves de Sousa, portador do CPF n° 044.295.001-26 e RG n°. 976.400 SSP-TO, como incurso
nas sanções do artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal, aplicando o disposto no artigo 7º,
inciso I, da Lei nº 11.340/06...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 30 de março de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e
subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0019998-59.2020.8.27.2706
Acusado: G.L.DE.O
Vítima: V.L.DA.S; G.I.L.DA.S; A.L.DE.F
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: G.L.DE.O, brasileiro, convivente em união
estável, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 13/05/1977, natural de Filadélfia-TO, filho de Juarez Vieira da Silva e Valdy Luz
de Oliveira, cadastrado no CPF nº 940.753.281-04, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia
para CONDENAR GILVAN LUZ DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente em união estável, auxiliar de serviços gerais, nascido aos
13/05/1977, natural de Filadélfia-TO, filho de Juarez Vieira da Silva e Valdy Luz de Oliveira, CPF nº 940.753.281-04, nas penas
do artigo 129, § 9º, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, por duas vezes, nos moldes da Lei 11.340/2006...".
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína Estado do Tocantins, 29 de março de 2022.

COLINAS
Diretoria do foro
Despachos
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Despacho Nº 25242 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS
Da análise da Portaria nº 814/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, de 05 de abril de 2022 (4260444), verifica-se que nesta
consta erro material, porquanto equivocadamente restara lançada em seu corpo cartório diverso do que retratado no documento.
Portanto, em se tratando de mero erro material é admissível sua correção de ofício. Assim, onde se lê Registro de Imóveis e 1º
Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins, leia-se 2º Tabelionato de Notas, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos,
Documentos e Protestos desta Comarca de Colinas do Tocantins.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 07/04/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Portarias

Portaria Nº 852/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, de 06 de abril de 2022
O Dr. MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário 59 ASPRE, anunciado no SEI 21.0.000002951-0, evento 4262736, pela Presidência
deste Tribunal de Justiça, onde foram suspensos os prazos processuais do dia 05/04/2022 de 12 (doze) Comarcas, dentre elas a
de Colinas do Tocantins, em decorrência do rompimento de um cabo de fibra óptica na estação da OI de Araguaína, com
previsão de retorno dos serviços de internet somente após às 18h.
RESOLVE:
Art. 1º - SUSPENDER no âmbito desta Comarca de Colinas do Tocantins, os atendimentos presenciais do dia 05/04/2022,
devendo permanecer no prédio do fórum, durante o expediente, a senhora Secretária da Diretoria do Foro para os fins de mister.
Dê-se ciência, inclusive, à Presidência e CGJUS/TO.
Publique-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 06/04/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
Portaria Nº 814/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, de 05 de abril de 2022
O Dr. MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO a Decisão promovida pelo STF nos autos da Ação Originária 2.649 Tocantins, que julgou improcedente os
pedidos formulados pela Oficiala/Tabeliã interina Joana Nobrega Campos Ação Ordinária 0027757-68.2021.8.27.2729, ajuizada
perante a 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, sobre sua permanência como interina da
Serventia de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e 2º Tabelionato de Notas de Colinas do
Tocantins/TO.;
CONSIDERANDO requerimento formalizado por MARIA JOSÉ CAMPOS DE AGUIAR solicitando sua nomeação como oficiala
interina do 2º Tabelionato de Notas, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos desta Comarca de
Colinas do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade do serviço público;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Sra. MARIA JOSÉ CAMPOS DE AGUIAR, para responder como interina do Registro de Imóveis e 1º
Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins.
Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences, que porventura
existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços, deverão ser transferidos ao
interino(a), mediante assinatura de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento n°. 45/CNJ.
Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia,
devendo ser entregues ao interino(a), que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO.
Art. 4º. No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências existentes na ficha
financeira da serventia extrajudicial, devendo promover a devolução de todos os selos livres constantes no momento da
anexação, com a quitação dos débitos ou assinatura de compromisso de assunção de dívida como condicionante para assumir a
serventia.
Art. 5º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário(a) interino(a) deverá
apresentar o plano de informatização da serventia, informando a empresa que será contratada ou se mantida a atualmente
contratada.
Art. 6º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário(a) interino(a) deverá atualizar
os dados da serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”.
Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Tocantins.
Art. 8º. Fica fixada ao interino mensalmente a porcentagem máxima referente ao teto remuneratório constitucional, bem como a
obrigatoriedade da prestação de contas nos termos do Provimento nº. 45/CNJ e do Provimento nº. 4/2021 - CGJUS-TO, ainda
que a serventia se demonstre em algum momento deficitária.
Art. 9º. Fica designado o dia 02/05/2022, para a realização do inventário e a transmissão do acervo ao delegatário(a) interino(a).
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Art. 10º. Para a condução dos trabalhos nomeio a servidora Raimunda Melo Araújo, matrícula nº. 352976 para participar da
condução da transmissão do acervo.
Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do acervo conforme estabelecido no art. 8º, revogando-se as
disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 06/04/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

DIANÓPOLIS
Vara cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por
este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 000277330.2019.8.27.2716 de Curatela, tendo como Requerente MARIÊNE GOMES LOPES, com referência à interdição de LIBERATA
BATISTA GOMES e ABDON LOPES DA CRUZ, nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada
de 15/10/2021, foi decretada a interdição de LIBERATA BATISTA GOMES, brasileira, casada, nascida em 23 de julho de 1935,
portadora do Registro Geral nº 922.335 SSP/DF, inscrita no CPF sob a numeração 994.766.571-20 e ABDON LOPES DA
CRUZ, brasileiro, casado, nascido em 25 de julho de 1935, portador do Registro Geral nº 858.743 SSP/TO, inscrito no CPF sob
a numeração 500.381.681-20, ambos residentes e domiciliados na Rua Palmeiras, n°158, Setor Cavalcante, Dianópolis- TO,
e nomeada como curadora, MARIENE GOMES LOPES, brasileira, casada, lavradora, portadora do Registro Geral nº 078.054
SSP/TO, inscrita no CPF sob a numeração 590.780.901-97, residente na Rua Palmeiras, n° 158, Setor Cavalcante, DianópolisTO. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo
Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos cinco dias do mês de abril do ano de 2022. Eu,
Agamenon Aires Cavalcante Júnior, Servidor de Secretaria - matrícula 353950, o digitei.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Sentenças

Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0003328-61.2021.8.27.2721/TO
Exequente: A.J.S.A.
Executado: VALDENIR ALVES AGUIAR, brasileiro, solteiro, pedreiro, filho de Valdeci Dias Aguiar e de Maria Helena Alves de
Aguiar, RG n. 366.553 SSP/TO, CPF n. 976.787.911-00
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 7/4/2022, às 14:36:35
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002981-28.2021.8.27.2721/TO
Exequente: A.V.X.S.
Executado: DIVINO DOS REIS SANTOS, brasileiro, casado, mecânico de motos, filho de Francisco Paulo da Silva Santos e
Luzia dos reis Santos, RG n. 103006 SSP/TO, CPF n. 033.726.081-86
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em
face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e
Hora: 7/4/2022, às 14:50:28
Fica o requerido abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 Nº 0005158-33.2019.8.27.2721/TO
Requerente: T.R.C.B.
Requerido: RAIMUNDO BATISTA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, construtor, filho de Maria do Carmo Batista, CPF n.
878.513.261-68
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo,
200, parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e
declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do requerente
ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5169 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022

11

"Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento a obrigação ficará prescrita"
(art. 98, § 3° CPC). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo
sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 7/4/2022, às
14:26:32
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0004694-09.2019.8.27.2721/TO
Exequente: T.M.N.
Executado: PABLISON VINICIUS VIEIRA CABRAL ROCHA, brasileiro, sócio administrador de empresa, filho de Marilene Vieira
Cabral, nascido em 01/09/1987, RG n. 14830565 SSP/MG
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na
distribuição. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de
Direito. Data e Hora: 11/4/2022, às 12:30:30
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0003459-36.2021.8.27.2721/TO
Exequente: C.E.M.D.
Executado: CARLOS ANDRE ALEXANDRE DIAS, brasileiro, vivendo sob união estável, motorista, filho de João Gomes Ferreira
e Jucileide Alexandre da Silva, CPF n. 030.200.581-12, RG n. 1.002.942
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em
face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e
Hora: 11/4/2022, às 12:30:29
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002208-80.2021.8.27.2721/TO
Exequente: A.J.S.A.
Executado: VALDENIR ALVES AGUIAR, brasileiro, solteiro, pedreiro, filho de Valdeci Dias Aguiar e de Maria Helena Alves de
Aguiar, RG n. 366.553 SSP/TO, CPF n. 976.787.911-00
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em
face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e
Hora: 13/4/2022, às 12:45:13

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MMª. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria nº 1307,
de 24 de maio de 2021), 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 0011311-11.2021.8.27.2722 que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado GILSIVAN MARQUES DA SILVA, brasileiro, nascido em 13 de
abril de 1.977, natural de Guaraí-TO, filho de Izabel Marques da Silva e Gino José da Silva, portador do CPF nº 000.945.07180, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Art. 306, §1°, inciso I, da Lei nº
9.503/97. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições
de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 08/04/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Assistente
Administrativo, lavrei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MMª. Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do
Tocantins (Portaria nº 1307, de 24 de maio de 2021), 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 0004985-69.2020.8.27.2722 que a
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra os acusados THIAGO LUIZ BESERRA SANTOS como incurso nas
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sanções do crime do art. 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 180, caput, todos do
Código Penal, e NÁDILA GONÇALVES DE SOUSA, como incursa nas sanções do crime do artigo 157, §2º, inciso II, e §2°-A,
inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/1.990. E para que chegue
ao conhecimento da vítima ANA CAROLINA NUNES MESQUITA, brasileira, natural de Paraíso do Tocantins-TO, nascida aos
03/08/2001, filha de Shirley Pereira Nunes e de Rosano de Souza Mesquita, com CPF sob o n.º 049.862.471-40, atualmente em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no
Diário da Justiça, ficando, assim, intimada do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 186, cujo dispositivo
segue transcrito: "Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, e, por consequência, CONDENO os
acusados NÁDILA GONÇALVES DE SOUSA incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, por duas vezes, na forma do
art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/1.990, e THIAGO LUIZ BESERRA SANTOS incurso no artigo
157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 180, caput, todos do Código Penal.DA ACUSADA
NÁDILA GONÇALVES DE SOUSA - Passo à dosimetria da pena- A culpabilidade é normal ao tipo
penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos elementos seguros para se valorar.
Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade da acusada. Os motivos do crime são os normais da
espécie. As circunstâncias: são normais ao tipo. As consequências - não militam em desfavor do réu. Quanto
ao comportamento da vítima, esta nada contribuiu para prática delituosa. PENA BASE - Consideradas as circunstâncias
judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. PENA INTERMEDIÁRIA-Agravante: Não
há. Atenuantes: Reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal, entretanto, deixo de atenuar a pena
por ter fixado a pena base no mínimo legal. PENA DEFINITIVA - Milita em desfavor da acusada três causa de aumento de pena
(concurso de pessoas, uso de arma de fogo, crime continuado), porém com fulcro no parágrafo único do artigo 68 do CP,
aumento a pena em apenas 2/3 (dois terços), ficando a acusada definitivamente condena a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, arbitrados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente a partir da data do evento. REGIME INICIAL - Concernente ao regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a acusada, diante da sua reincidência, fixo o regime
inicialmente SEMIABERTO, observando-se os critérios do artigo 59, “caput" do Código Penal, consoante artigo 33, § 2º do
mesmo estatuto. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE - A substituição da pena privativa de direito pela
restritiva de direito é viável quando a pena fixada ao agente não seja superior a 04 (quatro) anos, o crime não seja cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, o crime seja culposo. Além disso, o réu não pode ser
reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis (art. 44, CP). Portanto, no caso em tela, pelo
acima exposto, averigua-se que a acusada não preencheu as condições estabelecidas no artigo 44 do CP, supracitadas.
Assim, impossível a substituição da reprimenda. MANUTENÇAO DA PRISÃO – A acusada respondeu a todo processo em
liberdade e não há notícias da modificação fática a ensejar a custódia cautelar; assim, concedo a sentenciada o direito de
recorrer em liberdade. REPARAÇÃO DE DANOS - Imprescindível, para apuração do prejuízo sofrido pela vítima, prova
documental; notas fiscais dos bens subtraídos e não recuperados, ou seja, provas contundentes do prejuízo sofrido pela vítima
causado pela ação do acusado (roubo). E inexiste a respectiva prova nos autos, não havendo como identificar com precisão
qual o montante devido, portanto, a indenização haverá de ser discutida no âmbito cível, onde se apurará o devido quantum
debeatur, em consonância com os recentes precedentes do STF – AP470 e TJ-DF - APR 47830520108070005 DF 000478305.2010.807.0005. Portanto, por não haver elementos seguros para tal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação de
danos causados pela infração. DO ACUSADO THIAGO LUIZ BESERRA SANTOS - Passo à dosimetria da pena - A
culpabilidade é normal ao tipo penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos
elementos seguros para se valorar. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado. Os
motivos do crime são os normais da espécie. As circunstâncias: são normais ao tipo. As consequências - não militam em
desfavor do réu. Quanto ao comportamento da vítima, esta nada contribuiu para prática delituosa. PENA BASE - Do artigo
157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal: PENA BASE- Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a penabase em 04 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. PENA INTERMEDIÁRIA -Agravante: Não
há. Atenuantes: Reconheço a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de atenuar a pena por ter fixado a pena
base no mínimo legal. PENA DEFINITIVA - Milita em desfavor do acusado três causa de aumento de pena (concurso de
pessoas, uso de arma de fogo, crime continuado), porém com fulcro no parágrafo único do artigo 68 do CP, aumento a pena em
apenas 2/3 (dois terços), ficando o acusado definitivamente condeno a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Do art. 180, caput, todos do Código Penal: PENA
BASE Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. PENA
INTERMEDIÁRIA - Agravantes: Não há. Atenuante: Não há. PENA DEFINITIVA - Diante da inexistência de outras causas de
aumento e diminuição da pena, fica o acusado, definitivamente CONDENADO a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa. SOMA DAS PENAS - TOTAL: Tendo em vista a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, somam
as penas dos crimes em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
arbitrados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente a partir da data
do evento. REGIME INICIAL - Concernente ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado,
diante da sua reincidência, fixo o regime inicialmente SEMIABERTO, observando-se os critérios do artigo 59, “caput" do Código
Penal, consoante artigo 33, § 2º do mesmo estatuto. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE - A
substituição da pena privativa de direito pela restritiva de direito é viável quando a pena fixada ao agente não seja superior a 04
(quatro) anos, o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, o
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crime seja culposo. Além disso, o réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais devem ser
favoráveis (art. 44, CP). Portanto, no caso em tela, pelo acima exposto, averigua-se que o acusado não preencheu as condições
estabelecidas no artigo 44 do CP, supracitadas. Assim, impossível a substituição da reprimenda. MANUTENÇAO DA PRISÃO –
O acusado respondeu a todo processo em liberdade e não há notícias da modificação fática a ensejar a custódia cautelar; assim,
concedo a sentenciada o direito de recorrer em liberdade. REPARAÇÃO DE DANOS - Imprescindível, para apuração do prejuízo
sofrido pela vítima, prova documental; notas fiscais dos bens subtraídos e não recuperados, ou seja, provas contundentes do
prejuízo sofrido pela vítima causado pela ação do acusado (roubo). E inexiste a respectiva prova nos autos, não havendo
como identificar com precisão qual o montante devido, portanto, a indenização haverá de ser discutida no âmbito cível, onde se
apurará o devido quantum debeatur, em consonância com os recentes precedentes do STF – AP470 e TJ-DF - APR
47830520108070005 DF 0004783-05.2010.807.0005. Portanto, por não haver elementos seguros para tal, deixo de fixar o
valor mínimo para reparação de danos causados pela infração. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas. Após o
trânsito em Julgado: a) Oficie-se a Justiça Eleitoral, ao Cartório Distribuidor, bem como ao Instituto de Identificação e ao
INFOSEG, acerca da condenação; b) Após as providências de mister, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeçase guia de execução. Publique-se. Intimem-se e façam-se as comunicações de praxe. Cumpra-se.". Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07/04/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente
Administrativo, lavrei o presente.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 5008469-51.2013.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor de CLAUDIA ANDREA PEREIRA
CARVALHO, sendo o presente para CITAR a requerida CLAUDIA ANDREA PEREIRA CARVALHO, inscrita no CPF (MF) sob o
nº 95652892153 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida.
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido
nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, aos 12 de Abril de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0000049-64.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível
requerida por MARIA RITA DE ARAUJO em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, e por este
meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o
acesso ao processo será através da Chave n.º 593025923821, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 30 de março de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0010669-38.2021.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por CASA
DECOR MOVEIS LTDA em face de DARLLENN DANIELLY DIAS DA COSTA SANTOS, e por este meio CITA o(a)
requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da
importância de R$ 1.163,65 (mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), acrescida dos acessórios e
cominações legais, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios (CPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), ficando ciente que, na hipótese de pagamento, ficará isento de custas e
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despesas processuais (CPC, art. 701, § 1º) e, ainda, que poderá oferecer embargos no prazo acima
mencionado. OBSERVAÇÃO: Cientifique-se o requerido que o acesso ao processo será através da Chave n.º
272599601121, no site www.tjto.jus.br, link E-PROC , sendo desnessária a cópia impressa da petição inicial e
documentos, nos termos na Instrução Normativa nº 01 - PRESIDÊNCIA/ASPRE de 29/02/2016. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 de abril de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância,
digitei e subscrevo.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0003653-33.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível
requerida por CONCREGELL CONCRETO LTDA em face de FLORACI CARNEIRO COSTA OLIVEIRA, e por este
meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o
acesso ao processo será através da Chave n.º 496921333621, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 05 de abril de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0006289-69.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível
requerida por VALDEMAR CESAR NOGUEIRA em face de ADELIA FRANCISCO XAVIER, e por este
meio CITA eventuais terceitos interessados, incertos e desconhecidos, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o
acesso ao processo será através da Chave n.º 795252977821, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 06 de abril de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

Às partes e aos advogados

Autos n. 0005235-68.2021.8.27.2722/TO
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: WALGNA LOPES DA SILVA GOMES
Advogado(a): DRª. GERVANIO BARROS GOMES TO005896
Requerido(a): ESCOLA TÉCNICA EVANGÉLICA DO TOCANTINS
Advogado(a): não constituído
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo
Civil para:- CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no evento 3:- DETERMINAR a requerida que, caso ainda não tenha
feito, expeça o diploma e histórico do curso de técnico de enfermagem da autora no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação
da sentença.- CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) acrescidos de juros e correção monetária a partir do arbitramento.- CONDENAR a requerida ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor sucumbido.PRI. Após o trânsito em julgado, em
não havendo manifestação das partes no prazo legal, proceda-se às devidas baixas, remetendo-se o feito a COJUN.Gurupi/TO,
08 de abril de 2022
Autos n.º: 0010103-89.2021.8.27.2722/TO
Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Requerente: BANCO HONDA S/A
Advogado(a): DR. MARCIO SANTANA BATISTA SP257034
Requerido(a): THATIANNE FERREIRA JORGE
Advogado(a): não constituído
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem descrito na inicial, nas mãos do credor, nos termos do Decreto Lei 911/69.Condeno o requerido no pagamento das custas
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processuais.Sem honorários advocatícos porque não houve resistência.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado, dê-se as devidas baixas, remetendo o feito a COJUN.Gurupi, 31 de março de 2022

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita a EXECUÇÃO Penal n.º 50000058220208272725, o presente Edital para a INTIMAR o
reeducando : AGAMENON PESSOA DINIZ FILHO, brasileiro, filho de Aldina Dias Gomes, nascido aos 01.01.1900, atualmente
em lugar incerto e não sabido, a fim de que a mesma compareça perante este Juízo no dia 06 de MAIO de 2022, às 14h:20min,
para participar, de Audiência Admonitória POR VIDEO CONFERENCIA, fone 63 33661585, cujos atos processuais ocorrerão no
sala de audiências Criminais do Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins-TO. Para que chegue ao conhecimento de todos
e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na
forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezoito
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (18/04/2022). Eu, Telma Ribeiro Alves, Técnico Judiciário de 1ª Instância,
que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito.

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 07 de junho 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 07 de junho de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 65% 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. 0000264-67.2017.8.27.2726 de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS em que é Requerente M. N. M. C. (CPF: NÃO CONSTA) e Requerido
J. N. S. C. (CPF: 682.323.813-53) BEM(NS): 01 (Uma) Motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ES, Placa HWJ1343/CE, Chassi: 9C2JC3020YR026949, Renavam: 00780525434, ano de fabricação/ modelo 2000/2000, cor azul, a gasolina.
Condições do veículo: Encontra-se faltando uma sinaleira, com estado de conservação regular. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00
(Dois mil reais), em 08 de junho de 2021. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração
da correção. DEPOSITÁRIO: JOÃO NERI DE SOUSA CASTRO, Sítio Riacho São Francisco, Barra, Aiuaba/CE – CEP: 63.575000. ÔNUS: Outros eventuais constantes no Detran/CE. ** 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$ 15.644,48 (Quinze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos), em 11 de maio 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
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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 J. N S. C., 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), 12
de abril de 2022. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, PERITO/LEILOEIRO
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001710-76.2015.8.27.2726/TO
AUTOR: JOSÉ IRAN DE OLIVEIRA SOUSA
RÉU: MARIA DE LOURDES RINCO BASTOS
RÉU: LUIZ DE TAL
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EDITAL Nº 5010244
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido, VILMAR DA SILVA, brasileiro, estando em lugar
incerto e não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem
verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 70, acostado nos autos. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 05 de fevereiro de 2020. Eu,
Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível TJ/TO 352705 digitei o presente.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS
Ação Penal n. 0004775-06.2020.8.27.2726
REU: MAYCON DOUGLAS RODRIGUES SANTOS
Defensor Público: Daniel Cunha dos Santos
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ SABER, pelo
presente edital com prazo de 90 dias, extraído dos autos de AP. 0004775-06.2020.8.27.2726 em que figura como réu MAYCON
DOUGLAS RODRIGUES SANTOS, já qualificado nos autos, INTIMAR da SENTENÇA condenatória, parte final a seguir
transcrita: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido estampado na denúncia para condenar o acusado MAYCON DOUGLAS
RODRIGUES SANTOS as penas de 20 anos de reclusão e mais multa de R$348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), por ter
cometido o crime de roubo qualificado pela morte da vítima (latrocínio), previsto no art. 157, parágrafo 3º, II, do Código Penal.
(.......) Aplico o regime inicial para cumprimento da pena, fechado. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito. Dado e passado nesta
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Escrivã, lavrei o
presente.

PALMAS
1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
De ordem da O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório,
se processam os autos da Ação de Procedimento Comum Cível , registrada sob n.º 0005743-90.2021.8.27.2729, interposta por
MARIA CLAUDIA PEREIRA LIMA em desfavor de THAIS DOS SANTOS DA SILVA, que fica CITADA por este edital para tomar
conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob
pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do
Fórum local. Palmas/TO, 18 de abril de 2022 Eu Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitou.

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 00239634420188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: DIMAS DA SILVA BARROS e EMERSON VIEIRA DE BARROS
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) EMERSON VIEIRA DE BARROS, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, natural de Porto NacionalTO, nascido aos 18/03/1981, portador do RG nº 606.181 SSP-TO, inscrito no CPF sob o nº931.621.381-91, filho de Argemiro
Vieira de Sousa e Raimunda Nunes de BarrosVieira e DIMAS DA SILVA BARROS, brasileiro, casado, servidor público municipal,
natural de Porto Nacional-TO, nascido aos10/08/1977, portador doRG nº 297.399 SSP-TO, inscrito no CPF sob o nº
876.468.381-87, filho de João Nunes de Barros e Clara Brito da Silva?, 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 0023963-44.2018.8.27.2729,
cujo resumo/teor segue transcrito: "Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em
desfavor de Dimas da Silva Barros e Emerson Vieira de Barros pela prática da conduta descrita no artigo 312, § 1º, do Código
Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] A denúncia foi recebida em 18 de julho de
2018 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 29 e 35). Foram apresentadas respostas à acusação (eventos 44 e 49).
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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 18/8/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo
resumo do depoimento as acompanha: [...] Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais
escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, sendo valorada a atenuante da confissão ao réu
Emerson (evento 148). A defesa de Dimas, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais escritos, requereu a
absolvição por insuficiência probatória, pois somente ajudou a carregar as cadeiras, as quais não sabia que eram objeto de
subtração. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de peculato culposo. Em caso de condenação, requereu
a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do artigo 44 do CP e a concessão do direito de recorrer em liberdade (evento
153). Em seus memoriais, a defesa de Emerson requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer
em liberdade (evento 154). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da
demanda. Finda a instrução processual, concluo que os réus subtraíram 3 (três) cadeiras giratórias em material sintético, 1 (uma)
cadeira em material sintético, e 7 (sete) cadeiras de plástico de propriedade do Município de Palmas, em proveito próprio,
valendo-se da facilidade de serem servidores públicos municipais. Considerando que as condutas foram praticadas em unidade
de desígnios, será realizada uma análise única para evitar tautologia. Eventual especificidade será tratada em apartado. A
materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, IP_COMUN1, p. 2, do IP);
Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, IP_COMUN1, p. 16, do IP); Laudo Pericial de Avaliação Direta de Objetos n. 0500/2017
(evento 18, LAU2, do IP); depoimentos prestados em juízo; interrogatório de Emerson. A autoria e a responsabilidade penal
estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Emerge do conjunto probatório que os réus eram servidores do
Município de Palmas e aproveitaram desta condição para subtrair diversas cadeiras que estavam no Parque do Idoso, incorrendo
no crime do artigo 312, § 1º, do CP: [...] Por mais que Dimas tenha negado a prática do crime e afirmado que não tinha
conhecimento do intento criminoso, a testemunha Edilson afirmou que o "rapaz moreno" negociou as cadeiras no pregão Dois
Irmãos, referindo-se ao denunciado, e que ele disse que elas seriam produto de doação, o que é mentira. Se ele não soubesse
da origem pública dos bens, não haveria necessidade de inventar a suposta doação. Diante das robustez probatória acima, não
há dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva. specificamente quando à facilidade exigida pelo tipo penal em apreço, a
testemunha Jocielma afirmou na fase inquisitorial que os funcionários tinham acesso à todas as chaves do Parque do Idoso, local
onde Emerson trabalhava e de onde foram subtraídos os bens (evento 1, IP-COMUN1, p. 7, do IP). O proveito auferido pelos
réus foi narrado por Emerson em juízo, que disse que cada um ficou com R$ 50 (cinquenta reais). Não acolho a tese da defesa
de Dimas para reconhecer o peculato culposo, pois entendo estarem presentes os elementos do dolo, quais sejam, a consicência
e a vontade de praticar a conduta delituosa. As subtrações e as vendas foram praticadas em unidade de desígnios e esforços
comuns dos réus. A testemunha Edilson afirmou que Dimas foi ao pregão vender as cadeiras, mentindo que elas eram produto
de doação. Como dito acima, não haveria necessidade de inventar a doação se não soubesse da origem pública dos bens, não
sendo plausível a alegação de culpa. Em relação à dosimetria da pena, valoro em prol de Emerson a atenuante da confissão
espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, pois contribuiu para a prestação jurisdicional. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto,
julgo procedente a denúncia para condenar Dimas da Silva Barros e Emerson Vieira de Barros como incursos nas penas do
artigo 312, § 1º, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Dimas da Silva
Barros. 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 no mínimo
legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias
agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento ou diminuição.
3.2 Emerson Vieira de Barros. 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 no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE:
AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias agravantes. Apesar de reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, deixo de aplicar a fração correspondente em virtude da vedação da Súmula 231 do STJ: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.". 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE
DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Dimas da Silva Barros e Emerson Vieira de
Barros em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial ABERTO
para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade dos réus, conforme artigo 33, § 2º,
alínea "c", do CP. Substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, pois atendem aos requisitos do artigo
44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e b) prestação de serviços à comunidade, de forma
compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do CP. Concedo aos réus o direito de
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recorrer em liberdade. Condeno o réu Dimas no pagamento das custas processuais [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRESJuiz de Direito." Palmas, aos 18/04/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

3ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0007634-49.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JHONATA MORAES MELO
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JHONATA MORAES MELO, brasileiro, nascido em 18 de outubro de
1994, natural de Brasília-DF, inscrito no CPF sob o nº 057.165.751-61, filho de Leonilson Lima Melo e de Dulce de Moraes Dias,
residente e domiciliado na Av. J,, s/n - Aureny IV - 77700000 - Palmas, TO (Residencial) e Rua 16, Quadra 57,, 14 - Aureny IV 77000000 - Palmas, TO (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00076344920218272729, pelos motivos a seguir expostos: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo
Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em
desfavor de JHONATA MORAES MELO, brasileiro, nascido em 18 de outubro de 1994, natural de Brasília-DF, filho de Leonilson
Lima Melo e de Dulce de Moraes Dias, inscrito no CPF sob o nº 057.165.751-61, residente na Chácara 67, lote 06, Setor Irmã
Dulce, próximo ao Jardim Aureny IV, Palmas-TO. imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso: Consta dos autos de
inquérito policial que na data de 26 de setembro de 2014, no período da manhã, no Quiosque “Alô Cartões e Lanches”, situado à
Avenida JK, em frente a Panificadora Roma, nesta Capital, o denunciado, agindo voluntariamente e com total consciência da
ilicitude de seus atos, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, um veículo
automotor, tipo motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan EX Mix, ano 2014, placa OLN 3914, um aparelho celular Galaxy
Young, marca Samsung, cor branca, e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, em prejuízo da vítima Tanny
Maely Aires Pires. Exsurge dos autos investigatórios que na data, horário e local acima descritos, a vítima Tanny Maely Aires
Pires foi abordada pelo denunciado, o qual estava de posse de uma arma de fogo, e determinou que ela entrasse no quiosque
onde trabalha e lhe entregasse a chave do veículo descrito, que estava estacionado no local, o que foi feito. O autor subtraiu
ainda o aparelho celular da vítima e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie. Antes de sair, Jhonata obrigou
Tanny a ficar de joelhos dentro do quiosque até que ele fugisse do local e ainda a ameaçou dizendo que se ela se levantasse
antes dela fugir, iria matá-la. Na Depol, a vítima reconheceu Jhonata Moraes Melo como sendo o autor do roubo. Portanto,
materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas, conforme provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia JHONATA MORAES MELO, já
devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Requer,
seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez)
dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se
nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e
seguintes do Código de Processo Penal. Palmas-TO, 11 de março de 2021. Esgotaram-se as tentativas de localização da
pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. O pedido de prisão
apresentado no evento 32, PAREC1 será apreciado oportunamente, se o acusado não atender ao chamado.” INFORMAÇÕES E
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO,
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 11/04/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei
e subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 895/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 12 de abril 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 as Correições Gerais Ordinárias nesta Comarca de Palmas fora designada para o período de 14 a 31 de
março de 2022, tendo em vista o determinado pelo Provimento nº 11/2019 e Portaria DF PALMAS nº 268/2022 ;
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CONSIDERANDO que o Art. 24, do Provimento nº 11/2019, permite prorrogar o prazo correicional, caso seja necessário, a
pedido de magistrado;
CONSIDERANDO que houve solicitação para nova prorrogação do prazo correicional, de forma verbal por alguns magistrados,
uma vez que teremos o feriado da semana santa;
RESOLVE:
PRORROGAR o prazo das Correições Gerais Ordinárias desta Comarca de Palmas, até 30 de abril de 2022.
DETERMINAR que seja comunicado todos os magistrados desta Comarca de Palmas, bem como o Tribunal de Justiça,
Corregedoria Geral de Justiça, OAB - TO, Defensoria Pública. Determino ainda a publicação desta no mural deste Fórum e no
Diário da Justiça do Tocantins.
SOLICITAR à Corregedoria Geral de Justiça que mantenha liberado o acesso ao SICOR, até 30 de abril do corrente ano.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Flávia Afini Bovo
Juíza Diretora do Foro
Portaria Nº 897/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 12 de abril 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 os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 877/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 11 de abril de 2022, para o fim de registrar que o plantão
judicial do período de 15/04/2022 às 12h a 22/04/2022, às 12h, será cumprido pela magistrada Aline Marinho Bailão
Iglesias, mantendo as demais disposições.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos doze (12) dias do mês
de abril (04) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº. 01/2022
COMPROMISSANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA
COMPROMISSÁRIO: L. X.D.T.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 29 dias do mês de março do ano de dois e vinte e dois (29/03/2022), às 17h00min, na sala de reuniões da Diretoria do Foro,
desta Comarca, formalizou a Comissão Permanente de Sindicância, nos termos do que dispõe o art. 147 e ss, da Lei nº.
1.818/07, o presente TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – referente à conduta da servidora L.X.D.T, matrícula funcional,
nº. 215168, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, lotada no Setor de distribuição desta Comarca, doravante denominado
simplesmente de COMPROMISSÁRIA. Acompanhado pelo Advogado Dr. Kaique de Oliveira Fraz, na celebração do presente
Termo de Ajustamento de Conduta, à vista das considerações que seguem.
Sendo, portanto, esse o entendimento desta Comissão, é firmado e aceito o presente Termo de Ajustamento de Conduta, de
acordo com a aceitação expressa da servidora e de acordo com os termos da Lei, sendo o presente Termo regulado pelas
seguintes cláusulas:
A COMPROMISSÁRIA se compromete a não reincidir nas infrações constantes no processo SEI nº 22.0.000002244-0 e a manter
sua conduta pautada pela legalidade, moralidade na Administração Pública, verdade, pelo bem comum, pela celeridade,
responsabilidade e eficácia de seus atos;
A COMPROMISSÁRIA se compromete a ler o elenco de deveres e proibições a que está sujeito enquanto servidor público,
constantes nos artigos 133 da Lei Estadual nº. 1.818/07;
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A COMPROMISSÁRIA fica ciente de que o não cumprimento das obrigações acima descritas será objeto de consideração no
exame de novas ocorrências, no bojo de Procedimento de Sindicância e/ou Processo Disciplinar que eventualmente vier a ser
instaurado.
Fica estabelecido que a presente medida não têm caráter punitivo e não implica no reconhecimento, pela servidora, de
responsabilidades que possam ser questionadas em outros níveis.
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 os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período
de 22/04/2022 às 11h59min. a 29/04/2022, às 12hs, será cumprido pelo magistrado Rafael Gonçalves de Paula,
servidora Adriana da Silva Pereira Coelho e oficial de justiça Luciene dos Santos Abreu Barbosa.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dezoito (18) dias do
mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte dois (2022)
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
BOLETIM DE EXPEDIENTE
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0013660-29.2022.8.27.2729 – Chave do Proc. 384378294522
Deprecante: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção - PA
Ação: Indenização por Dano Material
Nº de origem: 0804572-29.2021.8.14.0045
Requerente: Adislane Ketlin Braz Alves
Advogada: Regianne Barros Soares – OAB/PA. 30.564
Requerido: Icaro Samuel Pedroso de Oliveira
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de sua advogada intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas judiciais no Valor de R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais), mais uma Taxa Judiciária no
Valor de R$50,00 (cinquenta reais) disponível na memória de cálculo destes autos (no link + cálculo judicial, logo abaixo
da capa do processo). Tudo de conformidade com o despacho lançado no evento 4 da carta precatória.

Editais

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O Doutor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Juiz de Direito Titular pela Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de Palmas-Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo e Cartório, foi deferida o pedido de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL em favor da firma CM Construtora Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
04.833.106/0001-27, estabelecida na Quadra ASR SE 115, 01 B, AL. 04, Lotes 05/06, Setor Eco-Industrial, Palmas – TO,
conforme resumo do pedido da inicial e da decisão em frente transcrito “Trata-se de Recuperação Judicial requerida pela
empresa CM Construtora - Eireli, com qualificação jurídica nos autos, Relata, em síntese, exercer atividade empresarial desde o
ano de 2001, tendo como pilares de sua criação o desenvolvimento de projetos e a construção de diversos empreendimentos
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imobiliários no Estado do Tocantins. Explica que mesmo com seu grande potencial de crescimento e estabilidade financeira, a
construtora vem atravessando uma momentânea crise econômica, baseada em duas vertentes distintas: a grande instabilidade
política vivida pelo Estado do Tocantins nos últimos 15 anos, ocasionando um fluxo irregular de receitas pelos serviços
devidamente prestados e a economia brasileira que passou por uma brusca virada nos últimos anos, saindo de um “boom”
econômico para uma profunda recessão. Defende que a empresa necessita equacionar as suas dívidas com os recursos que
pretende captar para injetar no empreendimento, mas ressalta que a certeza do sucesso, advindo de décadas de credibilidade,
confiança e expertise, é inabalável. Pleiteia como medida urgente o atestado de aptidão econômico-financeira da empresa, a fim
de participar de novos certames licitatórios, bem como a manutenção dos contratos administrativos já celebrados. Requer o
recolhimento das custas processuais ao final do processo. Juntou os documentos de evento 1, anexos 2 a 17; evento 14, anexos
2 a 11 e evento 19, anexos 2 a 4. É o relatório do essencial. DECIDO. 1 - Em relação ao pedido de recolhimento de custas ao
final do processo, no caso em exame, é crível a alegada impossibilidade momentânea de recolhimento das custas processuais,
tendo em vista que a recuperação judicial consiste em instituto jurídico relacionado com o tratamento diferenciado de empresas
que estão transitando, momentaneamente, por uma crise econômico-financeira e, por isso, será estabelecido um plano de
reestruturação e de superação da crise. Considerando, ainda, o elevado valor da causa (14.161.056,99 -quatorze milhões cento
e sessenta e um mil e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), o contexto indica a situação financeira precária da
empresa postulante, o que justifica o diferimento do recolhimento das custas processuais para o fim do processo. Na
situação sub examine, a exigência do pagamento antecipado das custas processuais poderia implicar em obstrução ao direito de
acesso à justiça, o que é vedado constitucionalmente. Além disso, vale destacar que não se está concedendo isenção das
custas, mas apenas postergando o seu recolhimento em nome do princípio constitucional do acesso à Justiça. Assim, DEFIRO o
recolhimento das custas ao final do processo, conforme postulado, salvo eventuais antecipações de despesas necessárias, tais
como honorários de perito, emolumentos, publicações e despesas de assembleias, que deverão ser recolhidas mediante
intimação determinada por este juízo. 2 - No que tange à possibilidade de processamento da recuperação judicial, nos termos do
artigo 47, da Lei nº. 11.101/05, o instituto visa a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O pedido judicial de recuperação da empresa
pode ser formulado pelo devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 (dois) anos,
não seja falido, não tenha, há menos de 05 (cinco) anos obtido a concessão da recuperação judicial e, também, não tenha sócios
ou controladores condenados por crimes tipificados na lei falimentar. A empresa postulante comprovou, através da Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS) - evento 1, anexo 4, que exerce suas atividades
desde 20/12/2001. Igualmente, acostou ao feito Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial (evento 19, anexo 2), bem
como Certidão Negativa Criminal de seu sócio administrador (evento 14, anexo 11). Ademais, a petição inicial foi instruída com
os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei de Falências, quais sejam: (I) a exposição das causas concretas da situação
patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira (demonstradas na petição inicial, evento 1, anexo 1); (II) as
demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido,
compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial (evento 1, anexos 5 a 8), b) demonstração de resultados acumulados
(evento 14, anexos 2 e 3), c) demonstração do resultado desde o último exercício social (evento 1, anexos 9 a 11 e evento 14,
anexo 3); d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (evento 14, anexo 4); (III) a relação nominal completa dos
credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do
endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do
crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos (evento 1, anexo 17 e evento 14, anexo 5); (IV) a
relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm
direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (evento 14, anexo
6); (V) certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de
nomeação dos atuais administradores (evento 1, anexos 3 e 4); (VI) a relação dos bens particulares dos sócios controladores e
dos administradores do devedor (evento 19, anexo 3); (VII) os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas
eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos
pelas respectivas instituições financeiras (evento 14, anexo 7); (VIII) certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do
domicílio ou sede do devedor (evento 14, anexo 8); (IX) a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e
procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos
valores demandados (evento 1, anexos 14 e 15); (X) o relatório detalhado do passivo fiscal (evento 14, anexo 9); e (XI) a relação
de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos
negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 (evento 14, anexo 10). Posto isto,
estando em termos a documentação exigida pela legislação de regência, DEFIRO o PROCESSAMENTO do presente PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Em consequência, conforme disposição do art. 52 da Lei 11.101/05: a) NOMEIO como
Administrador Judicial o ilustre advogado Dr. Jones Soldera Carneiro, brasileiro, inscrito na OAB/TO sob o nº. 4.856, com
escritório profissional no endereço Quadra ACNO 1, Rua de Pedestre Nº 03, Cj 01, Lote 41/43, Sala 122-C - Galeria Bela Palma,
Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-018 em Palmas-TO. INTIME-SE pessoalmente o Administrador Judicial, via mandado, para, em
48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e
assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, nos termos do art. 33 da Lei 11.101/05. b) Desde já, conforme o art. 24 da
Lei nº 11.101/2005, e considerando o total dos créditos sujeitos à Recuperação - R$ 14.161.056,99 (quatorze milhões cento e
sessenta e um mil e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), bem como os princípios da proporcionalidade e
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razoabilidade, FIXO a remuneração do Administrador Judicial no montante total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser
pago da seguinte forma: 60% (sessenta por cento) do valor - R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) - deverá ser pago em 24
(vinte e quatro) parcelas, resultando em um pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Administrador; 40% (quarenta
por cento) do valor - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - deverá ser pago quando do encerramento da recuperação judicial, ou após
o atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 da Lei nº 11.101/2005, caso haja a convolação em falência. c) Fica a
recuperanda DISPENSADA de apresentar Certidões Negativas para que possa exercer suas atividades empresariais, tudo nos
termos do art. 52, inciso II da Lei 11.101/05, respeitado o disposto no § 3° do art. 195 da Constituição Federal. A recuperanda
deverá ainda observar o art. 69 da Lei 11.101/05, ou seja, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor
sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação
Judicial". d) OFICIE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para anotação da
recuperação judicial nos registros correspondentes; e) DETERMINO a SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES ou
EXECUÇÕES contra a recuperanda, ressalvadas as ações que demandarem quantia ilíquida e as ações de natureza trabalhista
(art. 6º, §§ 1º e 2º) e execuções fiscais (art. 6º, §7º-B). Esta perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do
deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que
o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (art. 6°, § 4°). Após o decurso os prazos se restabelecem,
salvo se ausente desídia da recuperanda, o que deverá ser previamento justificado e pleiteado nestes autos. A empresa
recuperanda deverá identificar as demandas que responde e levar em cada qual cópia desta decisão para conhecimento do
respectivo juízo (§3º); f) DEVERÁ a recuperanda, mensalmente, a partir da intimação desta, apresentar contas
demonstrativas enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador; g) INTIMEMSE eletronicamente as FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, através de suas respectivas
procuradorias, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para
divulgação aos demais interessados; h) EXPEÇA-SE o EDITAL na forma preconizada no §1º do supracitado artigo 52; i)
INTIMEM-SE a recuperanda e o Administrador Judicial nomeado; j) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público; k) INTIME-SE a
recuperanda para apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Recuperação Judicial, na forma do artigo 53, sob pena
de convolação da recuperação judicial em falência. Com a referida apresentação, façam os autos conclusos para fixação do
prazo para a manifestação de eventuais objeções e determinação de providências para a publicação do edital respectivo,
contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação. 3 - Em atenção ao pedido liminar de atestado
de aptidão econômico-financeira da empresa, a fim de participar de novos certames licitatórios, ressalto que não cabe a este
juízo recuperacional atestar a viabilidade econômica da devedora. De acordo com o previsto no art. 51-A, § 5° da Lei 11.101/05,
é vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.
Assim, a empresa devedora deverá apresentar plano de recuperação judicial que contenha demonstração de sua viabilidade
econômica (art. 53, II), sendo que, havendo objeção de qualquer credor ao plano apresentado, o juiz convocará a assembléia
geral de credores para deliberar sobre, conforme art. 56, caput. Acerca do tema, é o entendimento do STJ: DIREITO
EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE.
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.1. Cumpridas as exigências legais, o juiz
deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n.
11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de
exclusiva
apreciação
assemblear.
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso
de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito
Comercial
CJF/STJ.
3.
Recurso
especial
não
provido.
(REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014) (grifo
não original).Portanto, INDEFIRO o pedido de atestado de aptidão econômico-financeira da empresa. 4 - De outro turno, verificase que consta, na inicial, o pedido de declaração de ineficácia das cláusulas rescisórias em caso de ajuizamento de recuperação
judicial. Discorre a empresa que grande parte de seus contratos contam com cláusulas de rescisão e de vencimento antecipado
em caso de pedido de recuperação judicial por uma das partes. Afirma que todos os contratos que dizem respeito à atividade fim
da empresa são primordiais à continuidade da atividade empresarial exercida, o que é essencial para que a recuperação judicial
seja exitosa. Argumenta ser necessária a manutenção de tais contratos, sem interrupção, desde a data da distribuição do
presente pedido e durante todo o processamento da Recuperação Judicial, com o pronto afastamento da cláusula de rescisão
em caso de ajuizamento de recuperação judicial. Indispensável, entretanto, que a empresa devedora apresentasse cópia dos
contratos, indicando as cláusulas que pretende ver suspensas - o que não cumpriu. Pelo contrário, não juntou aos autos nenhum
documento que acompanha o seu pedido, sendo desconhecida até mesmo a parte com a qual contratou. Apenas com a
apresentação dos documentos pertinentes ao pedido e a delimitação clara do objeto deste, este Juízo poderia analisar a alegada
essencialidade, inclusive, sua competência para apreciar o que se requereu. Diante disto, ante a ausência de elementos que
possibilitem a análise do pleito, INDEFIRO o pedido de declaração de ineficácia das cláusulas rescisórias em caso de
ajuizamento de recuperação judicial, na forma em que foi proposto. 5 - Por fim, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos
dos protestos para fins falimentares tirados contra a requerente, para se extinguir eventuais pedidos de falência, uma vez que tal
providência torna-se precindível a partir do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, diante dos termos
do art. 49, caput da Lei 11.101/05, pois “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc. Documento eletrônico
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assinado por LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, Juiz de Direito. . Segue a lista nominativa dos credores com o valor atualizado
e a discriminação dos créditos:
NOME DO CREDOR
CPF/CNPJ
VALOR
CLASSIFICAÇÃO
ANTONIO DANIEL BARROS CARDOSO
704.996.323-20
R$ 283,23
CLASSE 1
ELIANA ABREU DA SILVA
043.353.951-83
R$ 651,80
CLASSE 1
JOSÉ JORGE LOPES
155.015.822-87
R$ 483,15
CLASSE 1
JURACY CARVALHO DE SOUZA
804.810.781-34
R$ 357,02
CLASSE 1
A&R ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA
15.609.009/0001-71
R$ 99.659,43
CLASSE 3
A&R ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA
15.609.009/0001-71
R$ 92.575,34
CLASSE 3
ADSON COELHO MIRANDA
873.408.361-87
R$ 122.418,21 CLASSE 3
ALESSANDRO TEIXEIRA FERNANDES
555.933.801-04
R$ 92.114,71
CLASSE 3
ALEXANDRE DE ANDRADE
594.438.471-91
R$ 87.896,83
CLASSE 3
ALISSON FRAUCHES DE ALMEIDA
680.385.263-68
R$ 96.760,27
CLASSE 3
ALISSON FRAUCHES DE ALMEIDA
680.385.263-68
R$ 111.123,45 CLASSE 3
ALTINO ALVES TEIXEIRA
131.180.211-87
R$ 1.228.470,83 CLASSE 3
ALZIRO SOBREIRA VILLELA
076.882.018-96
R$ 274.783,50 CLASSE 3
ALZIRO SOBREIRA VILLELA
076.882.018-96
R$ 279.942,98 CLASSE 3
ANELISE KAPPES MARQUEZ
571.069.080-53
R$ 342.732,19 CLASSE 3
ANELISE KAPPES MARQUEZ
571.069.080-53
R$ 348.075,91 CLASSE 3
ARTHUR ALVES BORGES DE CARVALHO
598.089.691-00
R$ 115.961,46 CLASSE 3
BLOCO ENGENHARIA
36.990.505/0001-98
R$ 467.099,48 CLASSE 3
BRUNO MARCEL SANCHES
738.885.752-49
R$ 73.075,31
CLASSE 3
BRUNO MARCEL SANCHES
738.885.752-49
R$ 72.231,52
CLASSE 3
CARLOS DE BARROS CARVALHAES NETO
685.093.676-04
R$ 70.609,40
CLASSE 3
CARLOS SOARES SANT'ANNA
995.375.594-91
R$ 79.479,17
CLASSE 3
CHARLES CARREIRA BENTO
689.639.551-68
R$ 94.426,90
CLASSE 3
CHARLSTON CABRAL RODRIGUES
023.292.499-69
R$ 100.277,57 CLASSE 3
CLAUDOMIRO MOURA GOMES ANDRE
430.380.343-04
R$ 111.780,71 CLASSE 3
DANIEL MARTINS HIRAMATSU
264.275.388-37
R$ 91.565,18
CLASSE 3
DANIEL JOSE PALHARES BARBOSA
020.794.211-07
R$ 361.011,61 CLASSE 3
DANILO WAGNER DE ALMEIDA NASCIMENTO
863.178.736-15
R$ 92.817,58
CLASSE 3
DIONISIO FEDERIGHI COSTA
939.890.758-53
R$ 278.239,89 CLASSE 3
DIONISIO FEDERIGHI COSTA
939.890.758-53
R$ 279.440,85 CLASSE 3
EDUARDO JULIANI
762.123.940-91
R$ 100.820,49 CLASSE 3
ELIAS LUIS FAVERSANI BARBIERI
008.899.321-31
R$ 93.176,47
CLASSE 3
ERICK MAZZINI CUNHA
346.713.398-38
R$ 414.902,25 CLASSE 3
FATIMA ALVES TEIXEIRA
060.294.658-01
R$ 77.462,12
CLASSE 3
GLEISON GARCIA LAGARES
814.650.766-20
R$ 104.535,88 CLASSE 3
HARLEY PANDOLFI JUNIOR
121.603.948-82
R$ 114.780,87 CLASSE 3
HENRIQUE DE ARIMATEA SOUSA PEREIRA
004.386.711-12
R$ 62.176,25
CLASSE 3
RICARDO DE ARIMATEA SOUSA PEREIRA
010.379.691-62
R$ 62.176,25
CLASSE 3
HERBERT BRITO BARROS
122.454.101-49
R$ 188.080,92 CLASSE 3
IOLE CHRISTINE ANDRE FREIRE
023.337.573-29
R$ 407.394,46 CLASSE 3
IRENIDES TEIXEIRA
574.869.051-91
R$ 88.556,48
CLASSE 3
ISABEL CRISTINA AULER PEREIRA
700.795.798-68
R$ 112.609,54 CLASSE 3
JACKSON DOS SANTOS CORREIA
965.268.311-68
R$ 78.661,80
CLASSE 3
JADERSON CAVALIN
973.771.630-20
R$ 109.637,19 CLASSE 3
JOSÉ DE SENA RABELO
265.980.786-87
R$ 120.101,97 CLASSE 3
KARLA RAMOS CARVALHO
882.777.981-72
R$ 71.567,68
CLASSE 3
KARLA RAMOS CARVALHO
882.777.981-72
R$ 81.941,16
CLASSE 3
KARLA RAMOS CARVALHO
882.777.981-72
R$ 71.779,97
CLASSE 3
LEANDRO SIMÕES
042.655.586-40
R$ 98.581,25
CLASSE 3
LUCCA BORGES DE BRITO
033.481.681-55
R$ 93.345,53
CLASSE 3
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LUIS ANTÔNIO FARIA MOTA
LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA
LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA
LUZIMAR ANTONIO D'ABADIA
MALUIR RODRIGUES DE SIQUEIRA
MARCELA LORRAIGNE TEIXEIRA MAIA
MARCELO FARIA MOTA
MARCELO FARIA MOTA
MARCELO GALLATTI
MARCELO GALLATTI
MARCELO GALLATTI
MARCELO GALLATTI
MARCELO JUNIOR TEIXEIRA MAIA
MARCILIO GUILHERME AVILA
MARCO AURELIO SAROLDI
MARCOS ALVES DIAS PIMENTEL
MARCOS CARVALHO COSTA
MARIA FERNANDA MARTINS LOPES
MARIA KEILY OLIVEIRA DE FREITAS
MAURICIO ANTONIO DE SOUSA
MAURICIO ANTONIO DE SOUSA
MAURICIO ANTONIO DE SOUSA
MAURICIO ANTONIO DE SOUSA
MAURICIO ANTONIO DE SOUSA
MUNDO DOS FERROS E DIST. FERRO E AÇO - LTDA
PAULENES CARDOSO DA SILVA
PAULO CARLOS DE ALMEIDA FILHO
PAULO HENRIQUE MARÇAL
PAULO HENRIQUE SILVA
PAULO ROBERTO KITAGANA
REGINALDO ABDALLA ROSA
RENATO LOPES MORENO DE QUITANILHA SUARTE
RICARDO ANTONIO MINIKOUSKI
RIMARCK RAMALHO LOPES
ROBERTO RIKER REBELO
RODRIGO ARANTES DE ASSIS
ROGÉRIO DA SILVA SOUSA
ROGÉRIO GOMES COÊLHO
ROMULO JOSÉ DOS SANTOS
SALVADOR AMADO DOS SANTOS NETO
SERGIO LUIZ MARQUEZ FERREIRA DE SOUZA
SERGIO LUIZ MARQUEZ FERREIRA DE SOUZA
SIRLENE MARIA BIANGULO
TELNIZIA MACHADO LIMA
TULIO CESAR DE OLIVEIRA
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
VALDIRENE CASSIA DA SILVA
VANIA CARDOSO GONÇALVES
VLADIMIR BOTTIN
A3 LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
AB CIMENTOS LTDA
ADÃO CABRAL DA SILVA EIRELI - ME
FABIANO COM. ATAC. DE FERRAMENTA E MAT. CONST.

795.516.706-63
301.457.241-15
301.457.241-15
432.097.501-49
016.209.521-66
038.472.021-89
024.124.216-92
024.124.216-92
126.964.818-73
126.964.818-73
126.964.818-73
126.964.818-73
019.899.421-48
562.403.339-72
981.297.679-53
192.899.128-98
778.988.501-49
740.701.856-15
020.405.821-00
170.889.921-91
170.889.921-91
170.889.921-91
170.889.921-91
170.889.921-91
07.852.534/0001-95
258.014.088-35
771.338.207-06
755.625.966-87
696.762.326-53
141.024.418-08
653.468.664-34
855.547.151-68
595.047.819-34
592.104.516-00
246.136.732-91
041.087.226-12
486.323.921-15
009.899.411-59
425.414.091-68
878.628.671-49
517.533.596-00
517.533.596-00
520.678.901-15
443.737.322-72
124.056.981-53
90.441.460/0001-48
701.727.226-91
697.621.201-91
706.961.449-72
19.451.128/0001-08
15.355.992/0001-47
02.979.768/0001-84
00.085.446/0001-66

R$ 58.946,34
R$ 127.440,74
R$ 127.422,88
R$ 100.771,41
R$ 54.597,50
R$ 282.955,82
R$ 62.809,31
R$ 67.912,19
R$ 280.696,19
R$ 101.288,87
R$ 280.696,19
R$ 84.325,69
R$ 273.766,66
R$ 124.861,28
R$ 105.870,90
R$ 114.344,66
R$ 40.281,98
R$ 104.193,65
R$ 49.475,27
R$ 106.371,14
R$ 117.354,53
R$ 122.252,31
R$ 128.845,30
R$ 128.845,30
R$ 1.540,00
R$ 76.884,53
R$ 120.511,15
R$ 265.517,03
R$ 160.144,35
R$ 103.925,00
R$ 27.422,26
R$ 99.826,51
R$ 108.833,88
R$ 96.597,70
R$ 122.945,79
R$ 97.980,48
R$ 89.300,93
R$ 101.397,19
R$ 303.087,65
R$ 51.586,05
R$ 276.017,92
R$ 287.927,01
R$ 52.164,42
R$ 69.873,51
R$ 104.432,01
R$ 204.846,24
R$ 86.013,87
R$ 93.131,91
R$ 88.067,21
R$ 675,00
R$ 1.225,00
R$ 1.219,99
R$ 135,80
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CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 3
CLASSE 4
CLASSE 4
CLASSE 4
CLASSE 4
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IRMÃOS MEURER
26.749.150/0001-96
R$ 1.599,97
CLASSE 4
PAPELARIA MODERNA
07.410.578/0001-65
R$ 49,50
CLASSE 4
VALADARES COMERCIAL LTDA
33.572.793/0001-72
R$ 1.522,13
CLASSE 4
TOTAL GERAL. R$ 14.161.056,99 (quatorze milhões, cento e sessenta e um mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove
centavos). Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, para os credores não relacionados no pedido, habilitarem seus
créditos junto ao administrador judicial. Devendo ainda os credores caso queiram poderão apresentar objeção, ao plano de
recuperação judicial. As habilitações e divergências de créditos devem ser protocolizadas no escritório do Administrador
Judicial Dr. Jones Soldera Carneiro, sito à Quadra ACNO 1, Rua de Pedestre, nº 03, Conjunto 01, Lotes 41/43 , Sala 122-C –
Galeria Bela Palma, Plano Diretor Norte - CEP 77.001-018 em Palmas - TO. E para que chegue ao conhecimento de todos e
possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placard do Fórum.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Palmas - Estado do Tocantins, aos três dias do mês de outubro do ano de
dois mil e dezoito (11/04/2022). Eu (Alairton Gonçalves dos Santos), Escrivão Judicial, digitei e subscrevi. Dr. Luiz Astolfo de
Deus Amorim - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00473100920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JANILTON FERREIRA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 78829666149,
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, 12 de abril 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 00468517020198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: WELBLES LOPES BATISTA- CNPJ/CPF nº 04248118122, 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, 12 de abril 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 00448761820168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: KINICHIRO TANAKA- CNPJ/CPF nº 02091057800, 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, 12 de abril 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 00384078220188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO- CNPJ/CPF nº 30262720191, 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, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00524733320198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 40287424634,
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, 12 de abril 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 00525937620198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CARLEANY CIPRIANO CARVALHO- CNPJ/CPF nº 00685791106,
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, 12 de abril 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 00527106720198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSÉ PEDRO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 13117920153, 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, 12 de abril 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 00540513120198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LIA DE AGUIAR CUNHA- CNPJ/CPF nº 78499089615, 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, 12 de abril 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 50405251920138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: EFIGENIA APARECIDA DA COSTA- CNPJ/CPF nº
62444778715,e o sócio coobrigado: MARCOS ANTONIO DA COSTA, CNPJ/CPF nº 63556006715, 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, 12 de abril 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 50405251920138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HIDROAMBIENTAL CONSULTORIA LTDA- CNPJ/CPF nº
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03021320000116: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 50379174820138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: CEIR PACHECO NETO- CNPJ/CPF nº 38172852304, 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, 12 de abril 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 50373570920138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: CARLOS ALBERTO FRANCA DO NASCIMENTO- CNPJ/CPF nº
16633989253, 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, 12 de abril 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 50373570920138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: MARIZA MOTA SOUSA- CNPJ/CPF nº 28333080278: INTIMADO:
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 50372202720138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: RAIMUNDO CATARINO DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº
51564602168, 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, 12 de abril 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 50372202720138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAIMUNDO CATARINO DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº
09172769000161: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 50370679120138272729, que lhe move
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A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES BOI SUL LTDA- CNPJ/CPF nº
05149657000139: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 50369232020138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAFAEL SOUSA SALGADO LUDOVICO - CNPJ/CPF nº 72909684172:
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.
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 50369232020138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SOUSA & SALGADO LTDA- CNPJ/CPF nº 09507008000113, e o sócio
coobrigado: MAGNÓLIA FERREIRA SOUSA, CNPJ/CPF 3735623140 : INTIMADOS: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias
para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação
judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 50364252120138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PIZANO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDACNPJ/CPF nº 07262429000104, e o sócio coobrigado: OSVALDO LUIZ DOS SANTOS FERRADOR, CNPJ/CPF 05442467804:
INTIMADOS: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 50308434020138272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARCELO MATOS DA SILVA- CNPJ/CPF nº 92864880172, 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, 12 de abril 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 00301241220148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ/CPF nº 09225300000143: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril 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 - nº00299021020158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: CONECTA ELETRONICOS - CONECTA ELETRONICOS LTDA - MECNPJ/CPF nº 00877592000124: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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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(a): CARLOS AUGUSTO DA SILVA SOUZA, CPF/CNPJ: 93260075100, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00390244220188272729, 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). 20180006237, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180006238, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.424,66 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta 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, 12 de abril 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: MARTA MINERVINA SILVESTRE PEREIRA, CPF/CNPJ: 02132099189,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00006083420208272729, 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) 20190023707, inscrita
em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190023708, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190030932, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU, 20190030933, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190036155, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190036156, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.811,90 (Dois Mil e Oitocentos e Onze Reais e Noventa Centavos),que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 18 de abril 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(a): POTIGUARA MAICÁ, CPF/CNPJ: 64794407068, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônicos - e-Proc – 00515466720198272729, 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). 20190033752, inscrita em:
25/04/2018, referente ao IPTU; 20190033753, inscrita em: 04/10/2018, referente ao COSIP; 20190033754, inscrita em:
04/10/2018, referente ao IPTU REV; 20190033755, inscrita em: 04/10/2018, referente ao TXS-COLIXO; cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 3.387,24 (Três Mil e Trezentos e Oitenta e Sete 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, 12 de abril 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
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) Coobrigado(s): LUIS CARLOS DUARTE DA CRUZ, CPF/CNPJ:
33555168304, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00557168220198272729, 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). 20190035683, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLF; 20190035684, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLS;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 3.452,72 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois
Reais e Setenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de
abril 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(a): MERCADO JUNIOR EIRELI – ME CPF/CNPJ: 21284092000159 bem
como para o(s) sócio(s) Coobrigado(s): ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR, CPF/CNPJ: 80429106149, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônicos - e-Proc – 00489293720198272729, 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-2107/2019, inscrita em:
05/06/2019, referente ao MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 30.798,72 (trinta mil
setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de
abril 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(a): ELZA SOUZA LAGE, CPF/CNPJ: 37341510234, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônicos - e-Proc – 00477616320208272729, 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). 20200001320, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001321, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 4.661,69 (Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Nove
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
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, 12 de abril 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(a): WALTER MACHADO DA SILVA, CPF/CNPJ: 83362606849, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00476325820208272729, 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). 20200000960, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.670,57 (Cinco Mil e
Seiscentos e Setenta 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
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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, 12 de
abril 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(a): MANOEL SOUSA SILVA, CPF/CNPJ: 50918710391, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50084676020138272729, 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). 20130002499, inscrita em:
08/01/2013, referente ao TX-COL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 170,70 (cento e
setenta reais e setenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 60 (sessenta) dias
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0001538-80.2019.8.27.2731
Acusado; CARLOS ROGERIO FERREIRA ALENCAR
Infração; artigo 180, § 1º e 5º, c.c. o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move
contra o sentenciado CARLOS ROGERIO FERREIRA ALENCAR: Filiação: MARIA DE LOURDES ROCHA ALENCAR e
JOAQUIM FERREIRA DA SILVA Naturalidade: PARAÍSO DO TOCANTINS-TO Data do Nascimento: 17/12/ 1993 Grau de
Instrução: Não informado Estado Civil: SOLTEIRO Profissão: NÃO CONSTA Documentos: Identidade Civil n. 1005.783 SSP-TO
Endereço(s) completo(s): RUA 01, QD. 19, LT. 02, N /D, JARDIM AMERICA - 77600000 - Paraíso do Tocantins - TO e/ou Rua
Pará, n. 647, Paraíso do Tocantins-TO, fone: 63 99280 3163,o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Tendo em vista o que consta do
parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do
Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS ROGÉRIO FERREIRA ALENCAR. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os Mandados de Prisão eventualmente expedidos.
Transitada em julgado, ARQUIVE-SE". Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 18 de Abril 2022. (18/04/2022). Eu (
Angel Yuri Marques Meneses, Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza
de Direito.

2ª vara cível, família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª
Publicação
O Excelentíssima Senhora HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO
DE Interdição sob o nº. 00061558320198272731, requerida por LUZIENE PEREIRA DA SILVA em face de ANDERSON
PEREIRA DA SILVA, que foi proferida sentença em 25/11/2021 (ev. 119), dos autos, onde foi decretada a interdição do sr.
ANDERSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG/SSP/TOnº 452.773 e CPF nº 015.387.511-94,
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residente e domiciliado na Chácara São Luiz, km 17, sentido Caseara, Divinópolis do Tocantins/TO a qual segue transcrita: " ...
Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 10; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo
com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade
parcial do requerido ANDERSON PEREIRA DA SILVA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e
negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora LUZIENE PEREIRA DA SILVA como seu CURADOR DEFINITIVO;
3. Fica o curador dispensado do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDO de que poderá ser
chamado a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em
obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e
PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10
dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente,
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade
da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a
baixa, conforme dispõe o art. 7º da Portaria n.º 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial
Unificada, tendo em vista que as partes são beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data
certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011". E para que torne-se
conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do
Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 21/03/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo
Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É
verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira dos Auditórios ______________. Documento
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA
Prazo: 20 (trinta) dias
Processo n.º 0013237-79.2021.8.27.2737
Ação: Carta Precatória Cível
Requerente: JUIZO DA 5ª VARA FEDERAL - TO
Requerido: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CARTAS PRECATORIAS DA COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio INTIMA o executado ALDINO BARBOSA MARINHO, CPF: 094.212.971-72 para impugnar a penhora realizada nos autos
retro informados evento 08 da Carta precatoria acima, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3º, CPC.
Tudo em conformidade com a determinação judicial exarada pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível, em consonância com
os dispositivos normativos correspondentes. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem
como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário,
próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO,
12/04/2022. Eu, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital
no átrio do fórum.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00125093820218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: PONTALIANO RAMOS DA SILVA
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 00125093820218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) PONTALIANO RAMOS DA SILVA,brasileiro, agricultor,
união estável, natural de Monte do Carmo/TO, nascido aos 27/07/1963, portador do CPF nº 762.951.921-49 e RG nº
118.905 SSP/TO, filho de Maria Santana Ramos da Silva, residência declarada na Fazenda Boa Esperança, região do Jaú,
na zona rural do município de Monte do Carmo/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em)
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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 00125093820218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s)
mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 12 da Lei 10.826/03.Devendo constituir
advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para
ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar,
promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, ao 12 de abril 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 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 0009257-61.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RAFAEL CARDOSO DA
SILVA, CNPJ/CPF nº 00734929307, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. ANTE O EXPOSTO,
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar
extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s)
alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda
Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da
ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais
e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial.

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): ADRIANA SEVERINO DUARTE CPF/CNPJ Nº 85383708120, 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$ 90,51 (noventa
reais e cinquenta e um 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 ___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS , que digitei. Porto
Nacional-TO.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO/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... Determina a CITAÇÃO de SANTO PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº
70045501173, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 00117429720218272737 - Chave: 887447180821, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
20180040440, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 138.49 (treze mil
oitocentos e quarenta e nove reais), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. Ato continuo, determina a INTIMÇÃO, para que tome ciência da penhora realizada
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via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 160,36 (cento e sessenta
reais e trinta e seis centavos), 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 ___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS , 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 ANTONIO DE SOUSA, CNPJ/CPF nº
48598828149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0009407-08.2021.8.27.2737 - Chave: 835108208221, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
20210005804, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 642,04 (seiscentos e
quarenta e dois reais e quatro centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. 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 ___, ADILENE CHAVES DOS
SANTOS , 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 FRANCISCA VICENTE FERREIRA, CNPJ/CPF nº
59106638104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0009446-05.2021.8.27.2737 - Chave: 642253668621, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
20210005803, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 702,90 (setecentos e dois
reais e noventa centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pela Fazenda Exequente. 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 ___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS ,
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 ZILMAR DO CARMO PEREIRA DE ASSUNCAO,
CNPJ/CPF nº 04922352104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0009605-45.2021.8.27.2737 - Chave: 898808802821, que lhe move o MUNICIPIO
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº 20210005882, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 597,17
(quinhentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. 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 ___, ADILENE
CHAVES DOS SANTOS , 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 ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº
34129170104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0004254-62.2019.8.27.2737 - Chave: 473609152119, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
(20180011554 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.787,38 (um mil
setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. 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). Porto NacionalTO.
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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 ANDREIA DOS SANTOS SILVA, CNPJ/CPF nº
03967095169, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0006424-07.2019.8.27.2737 - Chave: 993275682619, 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$ 107,22 (cento e sete reais e vinte e dois centavos), para,
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.
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 VALTO VIEIRA MACHADO, CNPJ/CPF nº
60020903120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0013585-97.2021.8.27.2737 - Chave: 313687166021, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
(20200036578 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 742,75
(setecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de
crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora
bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. 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). 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 ANA CLÉLIA DIAS RESPLANDES, CNPJ/CPF nº
16603630125, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0013591-07.2021.8.27.2737 - Chave: 624256135921, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
(20210011815 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 848,45
(oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de
crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora
bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. 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). 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 DEUSIANO AZEVEDO, CNPJ/CPF nº
16882830134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 5003719-92.2012.8.27.2737 - Chave: 355922457212, 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$ 378,16 (trezentos e setenta e oito reais e dezesseis
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.

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

Interdição Nº 0002644-88.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: JOANA DA NATIVIDADE DE SOUZA E SILVA
RÉU: GERMANO DE SOUSA E SILVA
EDITAL Nº 4801320
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE GERMANO DE SOUSA E SILVA- 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 GERMANO DE
SOUSA E SILVA AUTOS Nº:0002644-88.2021.8.27.2737 requerida por JOANA DA NATIVIDADE DE SOUZA E SILVA decretou
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a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE GERMANO DE SOUSA E SILVA NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA
DE JOANA DA NATIVIDADE DE SOUZA E 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, 03
DE MARÇO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu,Scheila Coeli Costa Colino- Assistente Administrativo, digitei.ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS Juíz de Direito

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 ORDINÁRIO N° 0000684-82.2021.8.27.2742/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
DENUNCIADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito respondendo pela 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 tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES,
brasileiro, nascido aos 17.06.1977 em Santa Quitéria do Maranhão/MA, filho de Maria Minervina Alves, portador do RG nº
1.019.438 SSP/TO, inscrito no CPF nº 031.066.721-61, residente na Rua Ceará, nº 15, Incurso no artigo 14, caput, da Lei
nº 10.826/2003, denunciado em 22/07/2021,estando atualmente em local incerto e não sabido.FICA pelo presente EDITAL
CITADO, para que 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, tudo conforme cota mp e decisão transcritos:DECISÃO: “ Vistos os autos. O
relatório é dispensável.DECIDO. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela a qual a
denúncia pode ser recebida.DISPOSITIVO.Ante o exposto, RECEBO a denúncia. CITE-SE o denunciado para que 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.
Se o réu estiver em lugar incerto e não sabido, intime-se o MPE para a apresentação de novo endereço no prazo de até 05 dias.
Ao mesmo tempo, realize-se busca no SIEL.Não encontrado novos endereços e/ou ultrapassado o prazo, CITE-SE por edital, na
forma da lei. Caso contrário, cumpram-se as determinações acima.JUNTEM-SE folha de antecedentes criminais do(s)
denunciado(s) expedidas pelo Cartório Criminal desta Comarca e pelo INFOSEG aos autos, bem como atendam aos demais
requerimentos constantes na cota de oferecimento da denúncia. Determino, caso não tenha sido feito ou ordenado previamente,
a juntada desta decisão no procedimento investigativo respectivo, o arquivamento dele e o seu relacionamento a este processo.
Intime-se.Cumpra-se. Xambioá, 03/12/2021.(ass –Dr. Frederico Paiva Bandeira de Sousa. Juiz de Direito.”Cota MP: ..(..) Tratase de ação penal intentada em desfavor de Francisco.das Chagas Alves, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de
fogo, descrito no art.14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Após o recebimento da denúncia foram realizadas tentativas de citação do
denunciado, não se logrando êxito, razão pela qual solicitamos a citação por edital do mesmo. Xambioá/TO, 12.04.2022. SAULO
VINHAL DA COSTA. Promotor de Justiça. (ass) Promotora de Justiça. 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 quinze dias do mês de abril do ano de Dois Mil e Vinte e dois(15.04.2022).Eu__,Clinéia
Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.”
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 0000563-54.2021.8.27.2742
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: JOÃO PAULO BATISTA DE SOUSA
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O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito respondendo pela 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 tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado: JOÃO PAULO BATISTA DE SOUSA,
brasileiro, natural de Xambioá/TO, nascido aos 11.06.1985, filho de Ananias Ramos Souza e de Maria Lázara Batista, CPF nº
025.114.591-32, residente e domiciliado na Rua Bernardo Sayão, nº 179, Centro, Xambioá/TO, incurso no art. 157, caput, do
Código Penal e denunciado em 25/06/2021, estando atualmente em local incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL
CITADO, para que 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, tudo conforme cota mp e decisão transcritos:"DECISÃO:“Vistos os autos.O
relatório é dispensável. DECIDO. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela a qual a
denúncia pode ser recebida. DISPOSITIVO Ante o exposto, RECEBO a denúncia.CITE-SE o denunciado para que 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. Se o réu estiver em lugar incerto e não sabido, intime-se o MPE para a apresentação de novo endereço no prazo de até
05 dias. Ao mesmo tempo, realize-se busca no SIEL. Não encontrado novos endereços e/ou ultrapassado o prazo, CITE-SE por
edital, na forma da lei. Caso contrário, cumpram-se as determinações acima. JUNTEM-SE folha de antecedentes criminais do(s)
denunciado(s) expedidas pelo Cartório Criminal desta Comarca e pelo INFOSEG aos autos, bem como atendam aos demais
requerimentos constantes na cota de oferecimento da denúncia. Determino, caso não tenha sido feito ou ordenado previamente,
a juntada desta decisão no procedimento investigativo respectivo, o arquivamento dele e o seu relacionamento a este
processo. Intime-se.Cumpra-se. Xambioá,01/10/2021. (ass – Dr. Sérgio Aparecido Paio-Juiz de Direito.” Cota MP: ..(..) Ante o
exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por edital do acusadocom 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);..(ass) Promotora de Justiça. DESPACHO/DECISÃO: “O denunciado JOÃO PAULO BATISTA SOUSA
não fora encontrado para citação, conforme se infere nos eventos 11 e 15. Instado o Ministério Público requereu a
citação do acusado via edital (evento 18). 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. Xambioá, 04/03/2022. .(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.” 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 dezoito dias do mês de abril do ano de
Dois Mil e Vinte e dois(18.04.2022).Eu_,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr.
Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.”

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PARAÍSO DO TOCANTINS
1ª Vara Cível

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5003735-30.2013.8.27.2731/TO
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA
RÉU: TEOFILO BARROSO NETO
RÉU: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
EDITAL Nº 5125031
DE INTIMAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
Prazo: 20 vinte dias
ORIGEM: Processo: nº 5003735-30.2013.8.27.2731; Chave do processo: 581052625613 Natureza da Ação: Execução de Título
Extrajudicial; Autor/Exeqüente: BANCO DA AMAZONIA SA; Procurador Exeqüente: Dr. VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR
OAB/MT Nº 009353; Executados: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA e TEOFILO BARROSO NETO; Valor da
Causa: R$ 39.098,38 (trinta e nove mil noventa e oito e trinta e oito centavos); INTIMANDO(S): TEOFILO BARROZO NETO e
esposa (se casado), brasileiro, inscrito no CPF nº 583.398.092-53, CI-RG nº 449.362 SSP/GO e ROSIMEIRE RODRIGUES DA
SILVA e esposo (se casado), brasileira, inscrita no CPF nº 425.170.522-04, residentes atualmente em lugares incertos e não
sabidos.OBJETIVO/FINALIDADE(S): INTIMAR OS EXECUTADOS, da penhora e avaliação contidos nos eventos 96 e
111. Realizada no seguinte imóvel de sua propriedade: Um imóvel suburbano denominado PARTE DO LOTE nº 44(quarenta e
quatro), com área de 1.627,50 metros quadrados, localizado no municipio de Marianopolis-TO, com os seguimtes limites e
confrontações: Ao NORTE, com parte do Lote 44; Ao SUL com parte do Lote 44; Ao LESTE com parte do Lote 44 e a OESTE,
com parte do Lote 44. ELEMENTOS DO PERÍMETRO: Inicia-se no marco denominado M-01, em limite com parte do Lote 44,
Daí segue com azimute e distância de 355º25’33” – 41,00 M, até o marco M02; Daí segue com azimute e distância de 85º25’33”
– 40,00 m, até o marco M-03; Daí segue com azimute e distância seguintes de 175º25’33” – 41,00 m até o marco M-04; Daí
segue com o azimute e distância de 265º25’33” – 40,00m, até o marco M-01 inicio desta descrição. Devidamente Registrado no
Cartório de Registro de Imóveis de Marianópolis-TO, no Livro 2 de Registro Geral, da Matricula 1181, R. 01 em data de 10 de
Julho de 2008, de propriedade de TEOFILO BARROZO NETO, brasileiro, divorciado, lavrador, inscrito no CPF nº 583.398.092-
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53, residente e domiciliado na Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 1ª Vara Cível
de Paraíso do Tocantins
Rua Bezerra Pinto, s/nº, Centro, na cidade de Marianopolis-TO. Fica o imóvel rural, avaliados no valor de R$ 80.000,00 (
OITENTA MIL REAIS), para querendo EMBARGAR À EXECUÇÃO, no prazo de QUINZE (15) DIAS, nos termos legal;
ADVERTÊNCIA: Ficam advertidos os executados e esposas (se casados), que o prazo para opor EMBARGOS À EXECUÇÃO, é
de QUINZE
(15) DIAS, contados do findo o prazo do Edital, sob pena de continuação da execução, com realização de praças dos bens
penhorados. SEDE DO JUÍZO: Av. Bernardo Sayão, Nº 2071, Setor Jardim Paulista, Ed. Fórum de Paraíso, Fone/Fax (63) 33611127. Paraíso do Tocantins – TO. aos sete (07) dias do mês de Abril (04)do ano de dois mil e vinte e dois (2.022). Eu Matheus
Brammer Dos Santos Silva - Estagiário da 1ª Vara Cível o digitei e subscrevi.
Juiza MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO
Titular da 1ª. Vara Cível
Documento eletrônico assinado por MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5125031v2 e do código CRC 2059c52b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO Data e Hora: 7/4/2022, às 15:47:14
PALMAS
6ª Vara Civel
MONITÓRIA Nº 0011826-30.2018.8.27.2729/TO
AUTOR: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA
RÉU: WELTON INÁCIO FERREIRA
RÉU: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
EDITAL Nº 4960389
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0011826-30.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por ANTONIO AMIRTON
TEIXEIRA DE LIMA em desfavor de WELTON INÁCIO FERREIRA e ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL E CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL E CONSTRUÇÕES
EIRELIME, CNPJ: 21581312000106, 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 37.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 699933962518 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei,
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4960389v2 e do código CRC 9b747820.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 21/3/2022, às 20:9:17
0011826-30.2018.8.27.2729
4960389 .V2
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ALVORADA
1ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000773-07.2016.8.27.2702/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
AUTOR: BANCO DO BRASIL S A
RÉU: IBRAIM LONGO
RÉU: GEISY APARECIDA MENEGASSO LONGO
RÉU: NATÁLIA MENEGASSO LONGO
RÉU: GUSTAVO MENEGASSO LONGO
EDITAL Nº 5013930
Prazo: 20 (vinte) dias
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc...
INTIMA o(s) herdeiro(s) do executado IBRAIM LONGO - CPF 925.300.018-04, nas pessoas de GEISY APARECIDA
MENEGASSO LONGO, brasileira, viúva, produtora rural, RG. 7730708-2 SSP/SP e CPF 051.779.538-82; NATALIA
MENEGASSO LONGO, brasileira, solteira, produtora rural, RG 42.465.180-4 SSP/SP, CPF 334.215.718-64 e GUSTAVO
MENEGASSO LONGO, brasileiro, solteiro, produtor rural, RG 44.526.522-X SSP/SP, CPF n. 382.590.208-07, todos atualmente
em endereços incertos e não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0000773-07.2016.827.2702, com
endereço incerto e não sabido, acerca da PENHORA e AVALIAÇÃO realizada no processo n. 00007730720168272702,
Execução de Título Extrajudicial que lhe(s) move BANCO DO BRASIL SA, e efetivada no imóvel abaixo descrito, conforme
evento 15 (da carta precatória n. 00004269620218272734), para querendo, no prazo legal, manifestar-se.
IMOVEL PENHORADO: “Matrícula 856. Ficha 1. Livro 2-Registro Geral. JAÚ DO TOCANTINS, “FAZENDA ZULON”, consistente
no LOTE 50 DO LOTEAMENTO ÁGUA QUENTE, situado na zona rural, neste Distrito e Município de Jaú do Tocantins, Comarca
de Peixe, Estado do Tocantins, com área de 844,48.42 hectares (oitocentos e quarenta e quatro hectares, quarenta e oito ares e
quarenta e dois centiares)" equivalente a 174,48.02 alqueires, de propriedade dos executados com limites e confrontações
constantes à margem do respectivo registro.
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$10.468.812,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito mil e Oitocentos e Doze Reais), em
17/11/2021.
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 de março de 2022. Eu, DÉBORAH SOUSA COELHO,
Estagiária Judiciária, digitei e conferi.
Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 5013930v3 e
do
código
CRC ecbd6933.
Informações
Signatário
(a):
Data e Hora: 25/3/2022, às 17:19:6

adicionais
FABIANO
0000773-07.2016.8.27.2702

da
GONCALVES

assinatura:
MARQUES

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostilas

Apostila, de 18 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
22.0.000010551-5, resolve lotar a servidora Suzana de Souza Brito, Secretária do Juízo, nomeada por meio do Decreto
Judiciário nº 7, de 17 de janeiro de 2022, na Comarca de Goiatins.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 18 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
22.0.000010551-5, resolve lotar a servidora Fabiana Costa da Silva Ferreira, Secretária do Juízo, nomeada por meio do Decreto
Judiciário nº 63, de 7 de abril de 2022, na Comarca de Itacajá.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decretos

Decreto Judiciário Nº 76, de 18 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, especialmente
o contido no art. 152, III e parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, c/c art. 102, II, da Lei
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, e art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 20.0.000000959-9,
RESOLVE:
Art. 1º Demitir Poliana Silva Martins, Técnica Judiciária, por incorrer na infração administrativa disciplinar de abandono de cargo,
tipificada no art. 157, II, da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 782/2022, de 18 de abril 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 2022/111522 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de
R$ 765,42, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de
28/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária nos
Municípios de Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343,
o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no
período de 28/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária
nos Municípios de Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor
de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período
de 28/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária nos
Municípios de Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 28/03/2022 a
29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária nos Municípios de
Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 28/03/2022 a
29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária nos Municípios de
Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Adilson Soares Paula , Matrícula 363773, o valor de R$ 581,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 28/03/2022 a 29/03/2022,
com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária nos Municípios de Xambioá e
Colinas do Tocantins.
Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO João Lucas Fontoura de Oliveira , Matrícula 362357, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período de 28/03/2022 a
29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização fundiária nos Municípios de
Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 8º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula
353403, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-
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TO, no período de 28/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de participar da solenidade de entrega de títulos da regularização
fundiária nos Municípios de Xambioá e Colinas do Tocantins.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 783/2022, de 18 de abril 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 2022/111652 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
106174, o valor de R$ 535,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para AraguainaTO, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº
22.0.000008765-7.
Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343,
o valor de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no
período de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização
do prêmio CNJ de qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 397,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022,
com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade e
lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 4º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula
353059, o valor de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para AraguainaTO, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº
22.0.000008765-7.
Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor
de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no
período de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização
do prêmio CNJ de qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 6º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula
91452, o valor de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para AraguainaTO, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº
22.0.000008765-7.
Art. 7º Conceder ao servidor João Ornato Benigno Brito, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E
ESTATÍSTICA E PROJETOS, Matrícula 352481, o valor de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo
valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de participar de
reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca
de Araguaína conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 8º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, DIRETOR JUDICIÁRIO, Matrícula 198622, o valor de R$ 397,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 11/04/2022 a
12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de
qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 397,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 11/04/2022 a
12/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de
qualidade e lançamento da coleta seletiva na comarca de Araguaína conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
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Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 784/2022, de 18 de abril de 2022
O PRESIDENTE 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 2022/111654 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de
R$ 765,42, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de
06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio
CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da
Comarca de Gurupi.
Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343,
o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no
período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação
do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum
da Comarca de Gurupi.
Art. 3º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula
353403, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO,
no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para
apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção
do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 4º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291736, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO,
no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para
apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção
do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 5º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
106174, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO,
no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para
apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção
do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 581,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022,
com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade,
lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 7º Conceder à servidora CEDIDA Maria Imaculada Teixeira Figueiredo Mantovani, ASSISTENTE DE GABINETE
DE DESEMBARGADOR, Matrícula 273934, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor
unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião
regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da
ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 8º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor
de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período
de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do
Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da
Comarca de Gurupi.
Art. 9º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a
07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de
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Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de
Gurupi.
Art. 10º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$
581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de
06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio
CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da
Comarca de Gurupi.
Art. 11º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146,
o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no
período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação
do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum
da Comarca de Gurupi.
Art. 12º Conceder ao servidor Ernandes Rodrigues da Silva , DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
Matrícula 360028, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO
para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados
para apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da
construção do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 13º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, DIRETOR JUDICIÁRIO, Matrícula 198622, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a
07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de
Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de
Gurupi.
Art. 14º Conceder ao servidor Ronilson Pereira da Silva, DIRETOR ADMINISTRATIVO, Matrícula 111969, o valor de
R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de
06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio
CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da
Comarca de Gurupi.
Art. 15º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$
490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os
magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de
serviço da construção do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 16º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a
07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de
Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de
Gurupi.
Art. 17º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 581,43,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a
07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de
Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de
Gurupi.
Art. 18º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 581,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022,
com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade,
lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 19º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, o valor de R$ 581,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022,
com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio CNJ de Qualidade,
lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da Comarca de Gurupi.
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Art. 20º Conceder à servidora CEDIDA Alana Cristina dos Santos Morais Nunes, Matrícula 357301, o valor de R$
581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de
06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com os magistrados para apresentação do Prêmio
CNJ de Qualidade, lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da construção do novo fórum da
Comarca de Gurupi.
Art. 21º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA DIÁRIAS Nº 785/2022, de 18 de abril 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 2022/111417 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Angelina Lussani, Matrícula 362652, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Lagoa da
Confusao-TO, no período de 25/04/2022 a 25/04/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo
0001183-89-2017.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 786/2022, de 18 de abril 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 2022/111148 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira , Matrícula 358413, o valor de R$ 76,06,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de
08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de fiscalizar obra de reforma da comarca de destino, conforme Sei nº.
21.0.000011237-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 787/2022, de 18 de abril 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 2022/111413 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurícia Roberta da Silva, Matrícula 357291, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para
Aguiarnopolis-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000826-58.2022.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 788/2022, de 18 de abril 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 2022/110823 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 07/04/2022
a 07/04/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme Sei nº.
22.0.000005765-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 789/2022, de 18 de abril 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 2022/110795 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, 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 Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de
05/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma da comarca de destino, conforme Sei nº.
22.0.000005765-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 790/2022, de 18 de abril 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 2022/111410 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernando Khlyfton Negreiros Batista, Matrícula 355943, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 15/04/2022 a 15/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação
psicológica, determinada no processo 0002521662016620168272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 791/2022, de 18 de abril 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 2022/111408 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Riachinho-TO, no
período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo processo: 000362729.2020.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 792/2022, de 18 de abril 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 2022/111189 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Palmas-TO para Arraias-TO, no período
de 11/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de vistoriar os serviços de reforma e ampliação do fórum executados pela empresa
na comarca de destino, conforme Sei nº. 19.0.000009888-7.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 793/2022, de 18 de abril 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 2022/111143 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor
de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de
08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de fiscalizar obra de reforma na comarca de destino, conforme Sei nº.
21.0.000005964-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 794/2022, de 18 de abril 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 2022/110650 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de
05/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de fazer vistoria das pendências apontadas no relatório de recebimento provisório na
obra do novo Fórum da comarca de destino conforme Sei n°. 21.0.000006446-4.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, 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 Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de
05/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de fazer vistoria das pendências apontadas no relatório de recebimento provisório na
obra do novo Fórum da comarca de destino conforme Sei n°. 21.0.000006446-4.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 795/2022, de 18 de abril 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 2022/111202 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, 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 Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 11/04/2022 a
12/04/2022, com a finalidade de vistoriar os serviços de reforma e ampliação do fórum executados pela empresa na comarca de
destino, conforme Sei nº. 19.0.000009888-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 796/2022, de 18 de abril 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 2022/110916 no sistema
eGESP,
RESOLVE:

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5169 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022

48

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 841,47,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 06/04/2022 a
09/04/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 797/2022, de 18 de abril 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 2022/111418 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Messia de Abreu Sales Gomes, Matrícula 352107, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Zona
Rural-TO, no período de 12/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0002321-49.2021.8.27.2716.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 798/2022, de 18 de abril 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 2022/111670 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de
R$ 1.301,46, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período
de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio
CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343,
o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de
R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no
período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização
do prêmio CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 3º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula
353403, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO,
no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 4º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291736, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO,
no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 5º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
106174, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO,
no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022,
com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas
comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 994,81,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a
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20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de
qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 8º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 994,81,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a
20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de
qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Genival de Oliveira Cruz, Matrícula 357713, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022,
com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas
comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 10º Conceder ao servidor João Ornato Benigno Brito, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E
ESTATÍSTICA E PROJETOS, Matrícula 352481, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo
valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião
regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme
SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 11º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula
91452, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO,
no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para
conscientização do prêmio CNJ de qualidade nas comarcas de Tocantinópolis e Guaraí conforme SEI nº 22.0.000008765-7.
Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA n.º 008/2021 - 1ª Republicação
Processo nº 21.0.000005986-0
Modalidade: Concorrência n.º 008/2021 – 1ª Republicação
Tipo: Menor Preço Global
Legislação: Lei n º 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca
de Porto Nacional –TO, regime de empreitada por preço unitário.
Data de Abertura: Dia 24 de maio de 2022, às 14:00 horas (horário local)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. Moacir Campos de Araujo, Presidente da CPLTJTO.
Palmas, 18 de abril de 2022.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 – SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Processo nº 21.0.000029072-3 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2022 - SRP
Tipo: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de equipamentos tecnológicos (áudio e vídeo entre outros), para
modernização da estrutura tecnológica da ESMAT e Centro de Comunicação Social – CECOM
Disponibilidade do Edital: Dia 19 de abril de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 04 de maio de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
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Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 18 de abril de 2022.
Letícia do Socorro Barbosa Azevedo
Pregoeira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2022
PROCESSO 22.0.000001402-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Beatriz Alves da Luz
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, o item 5.3, da Cláusula Quinta, do Termo de Credenciamento nº
29/2022, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Beatriz Alves da Luz.
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 21.0.000030211-0
CONTRATO Nº 154/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Araguaia Motors Comércio de Veículos e Peças - Ltda
OBJETO: Contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão de 13 (treze) veículos da marca
Toyota; 8 (oito) Yaris XL Plus Sedan, 1 (um) Corolla Altis Híbrido e 4 (quatro) Hillux 4x4 em garantia, realizando manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, bem como lubrificantes, filtros e demais componentes
necessários, de acordo com manual de garantia dos veículos.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
durante o período de garantia dos veículos, conforme item 2.1, da Cláusula Segunda deste Instrumento.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 171/2019
PROCESSO 19.0.000025330-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Sílvia Maria de Sá Barros
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social SÍLVIA MARIA DE SÁ BARROS 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 Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e cidade de Porto
Nacional, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 171/2019.
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 200/2018
PROCESSO 18.0.000021022-2
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Flor de Lyss Feitosa da Silva
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga FLOR DE LYSS FEITOSA DA SILVA da prestação de
serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional
de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e cidade de Tocantínia, com fulcro na alínea c,
da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 200/2018.
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 239/2017
PROCESSO 17.0.000030728-9
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Karinne Oliveira Meneses
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga KARINNE OLIVEIRA MENESES da
prestação de serviços na especialidade de pedagogia 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 239/2017.
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2020
PROCESSO 20.0.000000991-2
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Raimunda de Jesus da Conceição
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga RAIMUNDA DE JESUS DA CONCEIÇÃO
da prestação de serviços na especialidade de pedagogia 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 8/2020.
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 177/2021
PROCESSO 21.0.000013636-8
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Silvana Neide Galante dos Santos
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga SILVANA NEIDE GALANTE DOS SANTOS,
da prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro
na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 177/2021.
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 641/2022, de 12 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELISMONICA SOARES DA COSTA, matrícula nº 353107, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ricardo Gagliardi
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 642/2022, de 18 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 HULDA MARIA REIS ALENCAR MARQUES, matrícula nº 239932, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Nely Alves Da Cruz
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 643/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELISIÁRIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DA SILVA, matrícula nº 353576, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 06/04 a 02/05/2022, a partir de 11/04/2022 até 02/05/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 24/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 644/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SAYOMARA MORAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA CAMPOS, matrícula nº 353427,
relativas ao período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 18 a 29/04/2022, a partir de 18/04/2022 até 29/04/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 12 a 23/09/2022, em razão de alteração de aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 645/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor LEONARDO ANDRADE LEAL, matrícula nº 259238, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 13/04 a 12/05/2022, a partir de 13/04/2022 até 12/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 13/05 a 11/06/2022, em razão de alteração de aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 646/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora BARBARA SILVA GALVAO, matrícula nº 251948, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 647/2022, de 18 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora GINA CARLA RAMOS GEIPEL, matrícula nº 86343, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 18/04 a 17/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 648/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA, matrícula nº 352183, relativas
ao período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 19/03 a 17/04/2022, a partir de 19/03/2022 até 17/04/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 649/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSANE EDUARDO DA SILVA VILAS-BOAS, matrícula nº 89334, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 18/04 a 07/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 07/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 06 a 25/02/2023, em razão de interesse da administração.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 650/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor ROBERTO CARLOS PIRES, matrícula nº 352342, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 18/04 a 02/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 02/05/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 16 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 651/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor ROGÉRIO JOSÉ CANALLI, matrícula nº 357146, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 317/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 29/03/2022 a 01/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/111661;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
282149

EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO

ESTATUTÁRIO

354722

GERVANDO MARTINS TIMBO

CEDIDO AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.

TÉCNICO JUDICIÁRIO 29/03/2022 à 31/03/2022
CEDIDO AO TJTO

FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

01/04/2022 à 01/04/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 318/2022, de 18 de abril de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/111667
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora OSVALDINA DA SILVA BARROS, matrícula nº 352731, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUACEMA no
período de 03/03/2022 a 04/04/2022, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva
substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA FÉRIAS Nº 652/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor CESAR NOBRE DA SILVA, matrícula nº 353594, relativas ao período aquisitivo 2016/2017,
marcadas para o período de 18/04 a 02/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 02/05/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 19/11 a 03/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 653/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ, matrícula nº 352206, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 18/04 a 17/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 654/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor CLÁUDIO BARBOSA DA SILVA , matrícula nº 358241, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 18/04 a 02/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 02/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 10 a 24/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 655/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora DEUZIANNY LOPES DA SILVA, matrícula nº 272349, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 13/04 a 12/05/2022, a partir de 13/04/2022 até 12/05/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 656/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PRETTO, matrícula nº 352518, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 657/2022, de 18 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora TAYNÃ NUNES QUIXABEIRA, matrícula nº 253844, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 18 a 22/04/2022, a partir de 18/04/2022 até 22/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o
período de 23 a 27/05/2022, em razão de alteração de aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ESMAT
Editais

EDITAL nº 072, de 2022 – SEI nº 22.0.000005507-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no evento APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS VARAS CRIMINAIS E JÚRI, a se realizar nos dias 28 e 29 de abril de 2022, mediante as condições
determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
1.1 Nome: Aperfeiçoamento da Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas Criminais e Júri.
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1.2 Objetivo: Promover o conhecimento dos Movimentos Processuais no sistema Eproc para as Varas Criminais e Júri, em
observância às Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, a fim de observar os relatórios estatísticos oficiais do
Conselho Nacional de Justiça (Metas Nacionais, Justiça em Números, Módulo de Produtividade Mensal e DataJud).
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 12 a 20 de abril de 2022.
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat.
1.5 Públicos-Alvo:
Público-Alvo
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense lotados nas Varas Criminais.
Total de Vagas

Nº de Vagas
5
115
120

1.6 Carga Horária: 4 horas-aula
1.7 Modalidade: EaD
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
2. VAGAS:
2.1 Quantidade de Vagas: 115
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense;
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense que atuem nas Varas Criminais e Júri;
3.3 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital;
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do
Evento;
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail:
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256;
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA E-PROC PARA AS VARAS CRIMINAIS E JÚRI
PAINEL I
Programação
Estrutura
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(à) aluno(a) no Portal
Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e registrar sua frequência para participar de
todo o Evento.
Dia 28 de abril Das 16h Abertura do Evento
de 2022
às 18h
Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi
Juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do TJTO
Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas Criminais e Júri – Parte 1
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Carga Horária
Programação
Dia 29 de abril Das 16h
de 2022
às 18h
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Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak
2 horas-aula
PAINEL II
Estrutura
Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas Criminiais e Júri – Parte 2
Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak
2 horas-aula

Carga Horária
Carga Horária Total do
4 horas-aula
Evento

5.1 PROFESSORA
Nome
Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak
Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins (2015). Pós
graduada em Administração Pública com ênfase em Administração do Judiciário pela Escola Superior da
Síntese do
Magistratura Tocantinense (2014). Pós graduada em Direito Tributário pela Universidade do Tocantins - UNITINS
Currículo
(2009). Graduada em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (2007). Atualmente trabalha como Assessora
Jurídica de 1ª Instância no Núcleo de Parametrização na Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Tocantins.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do Seminário.
Palmas-TO, 18 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat

Portarias

PORTARIA Nº 015, de 2022 – SEI nº 22.0.000005506-2; 22.0.000005508-9, 22.0.000005507-0
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e,
CONSIDERANDO a importância de promover a capacitação de todos os envolvidos do Poder Judiciário, especialmente aos
magistrados e servidores das Varas de Família, Sucessões, Infância e Juventude; Varas da Fazenda Pública Execuções
Fiscais e Saúde e Varas Criminais e Júri, no sentido de buscar os meios necessários para se “conectarem” com a denominada
era digital, de forma a alcançar melhores resultados em observância às Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário;
RESOLVE
Art. 1º Designar a juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, sem prejuízo de suas funções, como coordenadora dos seguintes
eventos: APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS DE FAMÍLIA,
SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE; APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA EXECUÇÕES FISCAIS E SAÚDE e APERFEIÇOAMENTO DA
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA E-PROC PARA AS VARAS CRIMINAIS E JÚRI, a serem promovidos pela
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Palmas-TO, 18 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

