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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Comunicados

CONVOCAÇÃO PARA A 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
CONVOCO a 8ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins para iniciar-se no dia 10/5/2022 às 00h e com término no dia 16/5/2022, às 23h59 cuja pauta será publicada no
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a
sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por
videoconferência no dia 10/5/2022 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade
postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso
à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá
enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24
horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade
postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o
hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com
velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual,
sem sustentação oral.
Publique-se.
Registre-se.
Palmas/TO, 26 de abril de 2022.
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES
Presidente da 1ª Câmara Criminal

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

Edital de Intimação com prazo de 90 dias
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR o (a)
acusado (a): ANGELO DAVID LOIOLA DE SOUSA, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos
nº 0025078-67.2021.8.27.2706, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo
é: "...condenado(a) ÂNGELO DAVID LOIOLA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 01/11/1998, filho de Shirlene Bezerra
Carvalho Loiola de Sousa e José Neto Martins de Sousa, CPF nº 066.025.651-76, atualmente em local incerto ou não sabido,
nas penas do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal...Por esse motivo, majoro as penas-base no
importe de 1/3, passando a dosá-las definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) diasmulta à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso...Após a detração, o regime inicial de
cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, b, do Código Penal...Considerando
que o mandado de prisão ainda não cumprido, expeça-se contramandado no BNMP 2.0. O acusado Ângelo David Loiola de
Sousa será intimado por edital com prazo de 90 dias.Araguaína, 27 de abril de 2022. Francisco Vieira Filho. Juiz de direito
titular....." 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, 28 de abril de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente.

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

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0015987-89.2017.8.27.2706
AUTOR: LUISMAR DE SOUSA LIMA
RÉU: DIAS & SOUSA LTDA
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EDITAL Nº 4286914
INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA
PRAZO EDITAL: 30 DIAS-GRATUIDADE DA JUSTIÇA: (X)SIM ( )NÃO
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO do requerido DIAS & SOUSA LTDA - CNPJ:
10455216000103, na pessoa de seu representante legal, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pagar a dívida no valor
de R$ 17.815,59(dezessete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta nove centavos), sob pena de o montante da
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar
(10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e
3º). CIENTIFICA a parte requerida que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e
demais consequências legais (CPC, art. 525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado
cadastrado no sistema e-Proc. (2) Caso, não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública
Estadual. (3) Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC; e-Proc 1º Grau; Consulta Pública; Rito
Ordinário; digitar número do processo: 00159878920178272706 e a chave do processo: 559559199217. E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na
rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla
circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (07/12/2021). Eu, Waldimeire Marinho
Apinagé, Técnica Judiciária, que digitei e conferi.Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE
SOUSA MOTTA, 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 4286914v2 e do código CRC 530010e3.

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

Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 ( quinze) dias Nº 5259827
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 500034972.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de MARIVANE DE LOURDES LOSS, CNPJ/CPF nº 83193677191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 76 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício,
a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt
no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de abril de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5260272
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 500033484.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de MOZART FERREIRA DE CASTRO e MOZART FERREIRA DE CASTRO, CNPJ/CPF nº 026.622.721-04 e
00.694.211/0001-71, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada 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 90 dos autos em
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epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de abril de 2022. Eu,
MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5261011
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 500026661.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de VANDENEIDE ALVES CARNEIRO e V A CARNEIRO - ME, CNPJ/CPF nº 21540365387 e 33571126000175, sendo o
mesmo para INTIMAR a parte executada 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 123 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de abril de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
Edital de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5261345
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 500015288.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de SUELLEM PATROCINIO MILHOMEM, JUDITH MOREIRA MILHOMEM, MILHOMEM & PATROCINIO LTDA e
MILHOMEM E PATROCINIO LTDA, CNPJ/CPF nº 01217241159 e 05481214000140, sendo o mesmo para INTIMAR a parte
executada 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 88 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo
no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
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acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de abril de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 50082967520138272706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): FARMACIA CANAA LTDA, IVONETE CARMO MOURA
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivese. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5008056-86.2013.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): MARFIBRA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de
2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5003658-67.2011.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM 48073
Executado (s): FIRMA EMIGAM PLAN. E PERT. LTDA
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
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AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se o
exequente 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumprase. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5001501-29.2008.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM 48073
Executado (s): CLAUDINO MARTINS SANTIAGO
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se o
exequente 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumprase. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5001485.75.2008.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM 48073
Executado (s): MARIA NILCE E SILVA
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se o
exequente 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumprase. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000399-64.2011.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) MOURÃO & MOURÃO LTDA, ALEXANDRE BARROSO MOURÃO, VANUSA ARAUJO GOMES
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
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condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de quaisquer gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de
2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000349.72.2010.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) MARIVANE DE LOURDES LOSS
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000334-84.2002.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) MOZART FERREIRA DE CASTRO, MOZART FERREIRA DE CASTRO
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000266-61.2007.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) V A CARNEIRO – ME, VANDENEIDE ALVES CARNEIRO
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
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artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000152-88.2008.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) MILHOMEM E PATROCINIO LTDA, SUELLEM PATROCINIO MILHOMEM
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000111-87.2009.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) TROVO & TROVO LTDA, OSVALDO FERRARI TROVO, SDANDRA DE ALMEIDA TROVO
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000080-67.2009.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) F B DE ARAUJO, FREDSON BARROS DE ARAUJO
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SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de quaisquer gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de
2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000077-83.2007.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s) LOURENÇA E MILHOMEM LTDA – ME, ADELIA LOURENÇA DE ALMEIDA, FENELON MILHOMEM COSTA
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Caso seja interposto recurso
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. ARAGUAÍNA-TO, 28 de Abril de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 981/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 27 de abril de 2022
Dispõe sobre designação de Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 3ª Temporada do Tribunal do
Júri/2022, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, Estado do Tocantins.
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de
Direito, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando a Pauta de Julgamento da 3ª Temporada de 2022 do Tribunal do Júri desta Comarca, publicada pelo MM. Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Dr. Francisco Vieira Filho;
Considerando a necessidade de regulamentar os serviços, bem como evitar prejuízos ao desenvolvimento dos trabalhos
durante as sessões da 3ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, a realizar-se no período de 28.4.2022 a
26.5.2022, no salão do Tribunal do Júri do Fórum Juiz José Aluísio da Luz, localizado na Avenida Filadélfia, nº 3.650, Setor das
Autarquias Estaduais, em Araguaína/TO;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas "a" e "c", da Lei Complementar nº. 10 de 01.11.1996.
R E S O L V E:
Artigo 1º. Designar Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 3ª Temporada do Tribunal do Júri/2022, da 1ª
Vara Criminal de Araguaína:
a) Ficam designadas a Oficiala de Justiça Avaliadora Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, matrícula 131471 e a Oficiala de
Justiça Avaliadora Tatiana Correia Antunes, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 28/4/2022, a partir das 7h50min;
b) Ficam designados a Oficiala de Justiça Avaliadora Patrícia Marazzi Bandeira Cardoso, matrícula 264347 e o Oficial de
Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, para atuarem na sessão do dia 03/5/2022, a partir das
7h50min;
c) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Jânio Moreira Freitas, matrícula 224265 e o Oficial de Justiça
Avaliador Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444, para atuarem na sessão do dia 05/5/2022, a partir das 7h50min;
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d) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Fábio Luiz Ribeiro Gomes, matrícula 86245 e a Oficial de Justiça
Avaliadora Lidianny Cristina Vieira Santos, matrícula 27931, para atuarem na sessão do dia 10/5/2022, a partir das 7h50min;
e) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446 e o Oficial de Justiça
Avaliador Hawill Moura Coelho, matrícula 1427, para atuarem na sessão do dia 12/5/2022, a partir das 7h50min;
f) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Manoel Gomes da Silva Filho, matrícula 90357, matrícula 86245 e o Oficial
de Justiça Avaliador Jânio Moreira Freitas, matrícula 224265, para atuarem na sessão do dia 17/5/2022, a partir das 7h50min;
g) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Fábio Luiz Ribeiro Gomes, matrícula 86245 e a Oficiala de Justiça
Avaliadora Tatiana Correia Antunes, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 19/5/2022, a partir das 7h50min;
h) Ficam designadas a Oficiala de Justiça Avaliadora Lidianny Cristina Vieira Santos, matrícula 27931 e a Oficiala de Justiça
Avaliadora Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, matrícula 131471, para atuarem na sessão do dia 24/5/2022, a partir das
7h50min;
i) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444 e o Oficial de Justiça
Avaliador Manoel Gomes da Silva Filho, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 26/5/2022, a partir das 7h50min;
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se no átrio do Fórum local e no Diário da Justiça do TJTO.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano
de dois mil e vinte e dois (27/4/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro
Portaria Nº 759/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de março de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
01/4/2022 à 08/4/2022
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.
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;

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5175 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

11

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. Álvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito, titular da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 01/4/2022 às 11h59 do dia 08/4/2022.
§ 1º. Fica designado o servidor Elias Mendes de Carvalho, Escrivão Judicial, lotado(a) na 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designada a Oficiala de Justiça Avaliadora Tatiana Correia Antunes, telefone (63)99289-3500, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63)99996-6605, 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 trinta dias do mês de março do ano
de dois mil e vinte e dois (30/3/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro
Portaria Nº 984/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 27 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
29/4/2022 à 06/5/2022
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;
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II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designada a Dra. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito, titular da Vara Especializada no
Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal
das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre
às 18h01 do dia 29/4/2022 às 11h59 do dia 06/5/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Lanna Camelo Lima, Técnico Judiciário, lotado(a) na Vara Especializada no Combate à
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 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 Fábio Luiz Ribeiro Gomes, telefone (63)99202-3054, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63)99996-6605, 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 vinte e sete dias do mês de abril do ano
de dois mil e vinte e dois (27/4/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

Juizado especial cível
Editais de citações com prazo de 15 dias
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Fica a parte abaixo identificada dos atos processuais abaixo relacionados
Autos Nº 0017868-96.2020.8.27.2706
1º Juizado Especial Cível e Criminal de Araguaína/TO.
Autor: Maria Valdene Portela de Albuquerque
Advogado: Renato Rocha Lima -TO006991
Requerido: José Santana da Silva
FINALIDADE- CITAR o executado para em 15 (quinze) dias efetuar cumprimento da obrigação acordada no
CEJUSC (providenciar as baixas de protestos (Título Nº70854/2013 – Valor Doc: R$1.491,83 e Titulo nº379367/2019 – Valor
Doc:R$973,92) que se encontram em nome da exequente e providenciar a transferência do veículo VW SPACEFOX COMFORT;
PLACA:MWC5933; RENAVAM:00888947259; ANO:2006/2007; COR:CINZA para si) e efetuar o pagamento da multa por
descumprimento da obrigação no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob pena de transferência dos débitos
e encargos (multas, impostos, seguro DPVAT, etc.) incidentes sobre o veiculo (VW SPACEFOX COMFORT; PLACA:MWC5933;
RENAVAM:00888947259; ANO:2006/2007; COR:CINZA) para o nome do executado e sob pena de penhora de valores e bens
do devedor quantos bastem à garantia da execução R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Juizado especial da infância e juventude
Intimações aos advogados

Obrigação de Fazer nº0010154-17.2022.827.2706
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado: Procurador Geral do Estado – Dr. KLEDSON DE MOURA LIMA -OAB/TO-4111-B
Decisão:“[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, sendo a saúde um dever do Estado e um direito do cidadão,
principalmente, em se tratando de criança, a qual tem prioridade nas políticas públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art.
196, todos da carta política de 1988, e, ainda, arts. 4º, 5º, 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da
Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se mostram presentes, razão pela qual defiro a tutela provisória de urgência, a fim
de determinar que o Estado do Tocantins, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie para a criança DAVI LACERDA DE
SOUSA ARAÚJO, já qualificado, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), por meio de transporte aéreo, nos moldes da indicação
médica, com data de ida para no máximo dia 01/05/2022, vez que o menor será submetido à realização do exame BERA em
02/05/2022, e consulta em 03/05/2022 e 04/05/2022, com direito a acompanhante, bem como o custeio das demais despesas
básicas (alimentação e hospedagem), sob pena de incorrer em astreintes (multa), no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos
reais) com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Oficie-se ao Secretário Estadual de Saúde, com cópia da decisão, para
imediato cumprimento da decisum, informando a este juízo as medidas adotadas. Tendo em vista que se trata de liminar,
determino a intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06 e via email (gabinete@saude.to.gov.br). Nos termos do artigo 183 do CPC, cite-se o requerido para querendo, apresentar contestação
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Cumpra-se. Intimem-se. Araguaína-TO, data do protocolo eletrônico. Intimemse. Cumpra-se. Araguaína/TO, 28/04/2022. Deusamar Alves Bezerra-Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0027386-13.2020.8.27.2706
Acusado: Edimilson Pereira de Sousa
Vítima: Rosana Ribeiro dos Santos
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Edimilson Pereira dos
Santos, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 02/04/1974, filho de Tereza Pereira de Sousa, portador do CPF nº.
663.226.341-00, residente na Rua Santa Cruz, s/n, Lavanderia Cristal, Centro, nesta cidade e comarca, telefone: (63) 992551581, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: "...intimação do réu, para, caso queira, constituir novo causídico no prazo de 5 (cinco) dias...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 00245823820218272706
Acusado: D. C. D. S.
Vítima: G. S. S. A. Z. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): G. S. S. A. Z. S., brasileira,
estudante, solteira, menor nascida em 28/04/2007, CPF nº 066.474.411-74, representada por seu genitor José Milton Pereira da
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Silva, CPF nº 000.704.711-85, residente na rua 18, nº 275, setor Bela vista, Araguaína/TO, telefone (63) 99250-0963, atualmente
em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...
Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial,
o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta
não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por
qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido
de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica
da ofendida...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0024548-63.2021.8.27.2706
Acusado: R. O. P.
Vítima: D. M. 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(m) INTIMADO(A)(s): R. O. P., brasileiro, solteiro,
filho de Maria Antônia de Oliveira, residente na Rua 01, Quadra G 20 A, Lote 03, Setor Araguaína Sul II, Araguaína/TO, fone: (63)
98502-0279, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato
afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o
Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a
requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do
requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0024490-60.2021.8.27.2706
Acusado: S. F. D. N.
Vítima: N. D. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): S. F. D. N., brasileiro, em união
estável, filho de Francisca Costa do Nascimento, nascido aos 20/01/1962, CPF nº 281.424.891-04, residente na Rua Tomás
Batista, Qd. 25, Lt. 05, Setor Rodoviário, Araguaína/TO, telefone (63) 98107-7011, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local;
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros,
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação:
Nº dos Autos: 0024934-93.2021.8.27.2706
Acusado: J. A. A.
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Vítima: A. S. A.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. A. A., brasileiro, união estável,
mecânico, natural de Araguaína-To, nascido no dia 10/08/1983, filho de Maria Augusto Araújo, CPF: 015.202.331-32, atualmente
em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...
Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já
autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do
requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está
também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que
seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida..."
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0024472-39.2021.8.27.2706
Acusado: R. B. V.
Vítima: C. B. D. A.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): C. B. D. A, CPF:004.296.76271, brasileira, solteira, desempregada, residente na Rua 03 de Maio, nº812, Bairro:São João, Araguaína/TO, atualmente em local
incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida; 2) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; 3) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter
desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; 4) Está proibido ainda de manter contato
com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 5) Está proibido de frequentar determinados lugares,
normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais
supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 6) Restrição ou
suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; Essa
determinação poderá ser modificada pelo juízo de família, que decidirá definitivamente sobre essa questão; 7) Prestação de
alimentos provisionais ou provisórios. 8) Afastamento do lar, domicilio, local de convivência da ofendida;...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0023895-61.2021.8.27.2706
Acusado: A. N. A. D. M.
Vítima: J. D. B.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. D. B., virginense, estagiária,
união estável, nascida em 06/08/1992, filha de Marines Dias Araújo da Silva e Adailton Pereira da Silva, atualmente em local
incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Assim,
observo que a descrição fática acima apresentada pela autoridade requisitante é suficiente para compreender a existência de
possível violência doméstica e familiar contra a mulher e a situação de risco ao qual está sujeita, justificando com isso a
imposição das sequintes medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, as quais ficam desde já deferidas: 1.
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a pessoa indicada como vítima, ficando autorizado a dele retirar
apenas suas roupas, utensílios de uso pessoal, ferramentas de trabalho ou objetos de uso exclusivo; 2. proibição de
aproximação da pessoa indicada como vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; 3. proibição de com ela, familiares e
testemunhas manter qualquer contato, seja por telefone, internet ou por interposta pessoa; e 4. não frequentar a residência da
ofendida...".
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0023332-09.2017.8.27.2706
Acusado: P. P. A. DA S.
Vítimas: A. A. da S. e A. P. A. 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(m) INTIMADO(A)(s):A. A. da S. brasileira, solteira,
desempregada, nascida aos 22/02/1995, natural de Araguaína/TO, filha de Luiz da Silva e de Alessandra Alves do Nascimento,
atualmente em local incerto ou não sabido, e A. P. A. da S. Brasileira, Solteira, estudante, filha de Luiz da Silva e de Alessandra
Alves do Nascimento, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de P. P. A. DA S., já qualificado nos autos, pelo crimes descritos nos artigos 147 e 129, §9ª, ambos do Código
Penal..."
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0022858-96.2021.8.27.2706
Acusado: T. D. C. L.
Vítima: T. D. C. E.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): T. D. C. L., brasileiro,
desempregado, filho de Rita Pereira Lima, nascido aos 12/07/1991, CPF nº 047.998.051-93, residente na Rua 02, Qd. 27,
Morada do Sol I, Araguaína/TO, telefone (63) 99135-1997, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local;
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros,
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0020744-87.2021.8.27.2706
Acusado: R. S. F.
Vítima: A. A. D. A
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): R. S. F, brasileiro, em união
estável, filho de Maria Lucimar Silva, nascido aos 13/10/1977, CPF nº 899.635.631-04, residente na rua dos Salgueiros, Qd. 07,
Lt. 07, Araguaína Sul, Araguaína/TO, telefone (63) 99119-9688, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso,
deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d)
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida...".
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA
Nº dos Autos: 0013510-25.2019.8.27.2706
Acusado: C. R. A. D. S.
Vítima: P. F. D. B.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): P. F. D. B., brasileira, do lar,
divorciada, nascida em 12/04/1993, filha de Maria da Cruz Francisca Ferreira e Ricardo Leal de Brito, residente e domiciliada na
Rua Curitibanos, s/n, Setor Itaipu, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fulcro no art. 18 do Código de Processo Penal, ORDENO
SEJA ARQUIVADO o presente inquérito policial, por falta de base para oferecimento de denúncia, sem prejuízo de novas
pesquisas serem realizadas pela autoridade policial competente, se de outras provas tiver notícia...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0010312-09.2021.8.27.2706
Acusado: C. P. G.
Vítima: A. M. A. 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(m) INTIMADO(A)(s): A. M. A.
C. Brasileira, Casada, auxiliar de serviços, nascida aos 27.04.1975, natural de São Raimundo da Mangabeira-PA, na, 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 C. P. G., já
qualificado nos autos, pelos crimes capitulados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal..." Assinado por CIRLENE MARIA
DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito - 23/11/2021...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0009918-02.2021.8.27.2706
Acusado: J. D. D. O.
Vítima: T. D. A.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): T. D. A., brasileira, agricultora,
união estável, nascida em 02/11/1984, filha de Maria de Lurdes Dias Amorim e Domingos Gomes de Amorim, CPF: 009.756.16226, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: "...Ante o exposto, MANTENHO integralmente as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima neste
feito, porquanto presentes os requisitos legais...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0008956-86.2015.8.27.2706
Acusado: E. O. DA C.
Vítima: R. B. 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(m) INTIMADO(A)(s): R. B. da S., brasileira, união
estável, do lar, filha de Maria Nilza Braz da Silva e Antônio Geovaldo de Oliveira, 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 E. O. DA C., já qualificado nos autos, pelo crime
descrito na denúncia...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0008956-86.2015.8.27.2706
Acusado: E. O. DA C.
Vítima: R. B. 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(m) INTIMADO(A)(s): E. O. DA C., brasileiro, união
estável, pedreiro, natural de Araguaína-TO, nascido em 09/06/1986, filho de Edna Silva de Oliveira e Antônio José Maciel da
Costa, inscrito no CPF n.° 033.789.471-01, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos
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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 E. O. DA C., já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..."
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0004408-42.2020.8.27.2706
Acusado: E. R. O.
Vítima: F. S. R.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. S. R. Brasileira, União
Estavel, Empregada Domestica, filha dE raimunda Santos Rodrigues E francisco Lopes Rodrigues, 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 E. R. O., pelo delito tipificado no
artigo 140 do Código Penal...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0003768-10.2018.8.27.2706
Acusado: C. de L.
Vítima: Z. F. R. L.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Z. F. R. L. brasileira, casado,
lavradora, natural de Araguaína-TO, nascido aos 18/10/1989, filha de Pedro Dias Rego e de Genesi Ferreira Messias, 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 C. DE L., já
qualificado nos autos, pelas infrações penais tipificadas nos artigos 147 e 140, caput, do Código Penal, com as cominações da
Lei 11.340/06...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0003392-82.2022.8.27.2706
Acusado: C. A. F. D. S.
Vítima: V. S. D. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): C. A. F. D. S., brasileiro,
almoxarife, união estável, portador do CPF n° 051.568.291-80, natural de Juazeiro do Norte - CE, filho de Antônia Marcos
Ferreira, residente e domiciliado no Bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte - CE, e atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Destarte, conheço do
expediente, consoante prevê a Lei nº 11.340/2006, e concedo medidas protetivas solicitadas para que o requerido: a) não se
aproxime da residência onde a vítima reside, localizada à Rua Boa Esperança, quadra 11, lote 06, Setor Morada do Sol 3, nesta
cidade; b) mantenha a distância da ofendida e de seus familiares e testemunhas até o limite de 100 (cem) metros; c) não
mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) não frequente os
mesmos lugares que a ofendida frequenta a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0003392-82.2022.8.27.2706
Acusado: C. A. F. D. S.
Vítima: V. S. D. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): V. S. D. S., brasileira, do lar,
união estável, natural de Juazeiro do Norte - CE, portadora do CPF 067.592.083-31, residente e domiciliada na Rua Boa
Esperança, Quadra 11, Lote 06, Setor Morada do Sol, em Araguaína-TO, e atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Destarte, conheço do expediente,
consoante prevê a Lei nº 11.340/2006, e concedo medidas protetivas solicitadas para que o requerido: a) não se aproxime da
residência onde a vítima reside, localizada à Rua Boa Esperança, quadra 11, lote 06, Setor Morada do Sol 3, nesta cidade; b)
mantenha a distância da ofendida e de seus familiares e testemunhas até o limite de 100 (cem) metros; c) não mantenha contato
com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) não frequente os mesmos lugares que a
ofendida frequenta a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida...".
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL
Nº dos Autos: 0002542-33.2019.8.27.2706
Acusado: O. C. D. L.
Vítima: K. D. R. A.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): K. D. R. A., nascida em
24/02/2001, residente e domiciliada na Rua 7, Setor Coimbra, n° 277, telefone celular: (63)992270495, 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 OSIEL CARVALHO DA
LUZ, já qualificado nos autos, pelos delitos tipificados nos artigos 129, §9º e 140 do Código Penal...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL
Nº dos Autos: 0002054-78.2019.8.27.2706
Acusado: J. D. M. S.
Vítima: J. S. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. S. M., brasileira, contabilista,
divorciada, portadora do CPF n° 025.696.842-01, filha de Francisco Marques e Geovana Silva Oliveira, residente e domiciliada
na Rua Dalia, s/n, Quadra 131, Lote 12, Loteamento Lago Sul, em Araguaína-TO, 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 JIMME DA MOTA SOARES, já qualificado
nos autos, pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL
Nº dos Autos: 0001840-24.2018.8.27.2706
Acusado: L. B. S. D. S.
Vítima: O. D. S. L.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): O. D. S. L., brasileira, vendedora,
casada, portadora do CPF 989.659.131.87, filha de Genesio de Souza Lima e Olinda dos Santos Lima, residente e domiciliada
na Rua Ce 13, s/n, Quadra 64, Lote 12, Setor Costa Esmeralda, em Araguaína - TO, 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 LEONARDO BARBOSA SILVA DOS
SANTOS, já qualificado nos autos, pelos crimes capitulados nos artigos 140 e 147 do Código Penal...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Nº dos Autos: 0001795-25.2015.8.27.2706
Acusado: C. F. DA S.
Vítima: C. A. 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(m) INTIMADO(A)(s): C. A. da S., brasileira, diarista,
filha de Lidia Alves da Silva e Otavio Borges da Silva, 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 C. F. DA S., já qualificado nos autos, pelo crime
descrito na denúncia..."
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0001252-75.2022.8.27.2706
Acusado: M.
Vítima: E. D. S. B.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): E. D. S. B., brasileira, estudante,
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solteira, nascida no dia 23/12/2007, natural de Teresina-Pi, filha de Celismar Alves da Silva, CPF n° 110.102.751-78, residente
na Rua das Faveiras, Qd. 02, Lt,02, Bairro Jardim Paraíso, Araguaína-To, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local;
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros,
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida;...'.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0001252-75.2022.8.27.2706
Acusado: M.
Vítima: E. D. S. B.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M., brasileiro, pedreiro, residente
na Rua Bom Jesus, Lt. 18, Qd.12, Bairro Jardim Belo, Araguaína-To, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local;
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros,
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida;...'.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0000204-18.2021.8.27.2706
Acusado: M. A. M.
Vítima: M. DO S. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. A. M. , brasileiro, solteiro,
desempregado, nascido aos 26.07.1985, filho de Maria do Socorro Moura, CPF n° 005.642.841-30, atualmente em local incerto
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: " Na hipótese em
comento, entendo ser possível a imposição de multa diária astreinte como forma de compelir o requerido a não descumprir o que
lhe foi imposto, mecanismo autorizado pelo art. 22, § 4º, da Lei 11.340/2006. No que concerne à tutela inibitória, FIXO MULTA no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada descumprimento das medidas protetivas que for levado a efeito pelo requerido
doravante. Caso o réu retorne ao imóvel, a multa cominatória incidirá por cada dia de permanência no local. Estabeleço, em
ambos os casos, o limite R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo da decretação da prisão preventiva ...".

Editais de citações com prazo de 15 dias

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 CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ANTÔNIO
FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, natural de São João dos Patos/MA, nascido aos 04/06/1964, filho de Antonio Cardoso
Amorim e Alcide Mendes da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 147,
“caput”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0022424-10.2021.8.27.2706, e
como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a)
pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do
comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior,
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expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo
defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do
que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA
Nº dos Autos: 0024310-44.2021.8.27.2706
Acusado: E. D. S. L.
Vítima: J. S. D. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. S. D. S., brasileira, união
estável, lavradora, natural de Araguaína-TO, nascida aos 11/11/1988, filha de Raimunda da Rocha Soares e Júlia da Silva
Soares, portadora do RG 920.845 SSP/TO , CPF: 022.476.561-29, residente na Chácara São Benedito, Assentamento PA
Remansão, Nova Olinda-TO, fone: 63992266951, 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 ERINALDO DA SILVA LIMA, já qualificado nos autos, pelos crimes dos
artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal...".

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: 0026319-47.2019.8.27.2706
Acusado: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
Vítima: ANA SOARES MOREIRA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ANA SOARES MOREIRA,
brasileira, solteira, do lar, nascida em 11/12/1976, natural de Pedra Branca - CE, filha de Sebastião Soares da Silva e Ana
Moreira da Silva, CPF: 022.612.751-80, residente na Rua Gatamuso, Quadra 33, Lote 17, Araguaína Sul III, nesta cidade e
comarca, Tel. (63) 99243- 2708, 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 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, carroceiro, nascido aos
12/01/1941, natural de Simplício Mendes/PI, filho de Catarina Rodrigues da Silva e Teófilo Rodrigues da Silva, portador do CPF
de nº 498.454.971-87, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal,
com implicações da Lei 11.340/2006...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0026319-47.2019.8.27.2706
Acusado: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
Vítima: ANA SOARES MOREIRA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): FRANCISCO RODRIGUES DA
SILVA, brasileiro, casado, carroceiro, nascido aos 01/01/1941, natural de Simplício Mendes-PI, filho de Áurea Catarina
Rodrigues da Silva e Teófilo Rodrigues da Silva, residente e domiciliado à Rua das Corticeiras, s/n, Setor Araguaína Sul III,
AraguaínaTO, telefone (63) 99101-7187, 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 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, carroceiro, nascido
aos 12/01/1941, natural de Simplício Mendes/PI, filho de Catarina Rodrigues da Silva e Teófilo Rodrigues da Silva, portador do
CPF de nº 498.454.971-87, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código
Penal, com implicações da Lei 11.340/2006...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0018868-34.2020.8.27.2706
Acusado: P. S. C. C.
Vítima: F. A. D.
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. A. D., brasileira, solteira,
empregada doméstica, nascida aos 29/05/1988, filha de Rosinalva Alves Pespiante e Salustriano Nery Dias, CPF n°
028.649.821-60, residente na Avenida São Francisco, Qd. 32, Lt. 21, Setor Raizal, Araguaína-TO, telefone: (63) 99221-1002,
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 PAULO SERGIO COSTA CIRQUEIRA, brasileiro, vendedor, nascido aos 28/08/1976, natural de AraguaínaTO, filho
de Maria Costa de Sousa e Plácido Pereira Cirqueira, portador do CPF nº. 005.421.781-41, como incurso nas sanções do artigo
129,
§
9º,
do Código Penal, c/c art. 61, II, “a”, do mesmo diploma, e art. 7º, I, da Lei 11.340/06...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0018868-34.2020.8.27.2706
Acusado: P. S. C. C.
Vítima: F. A. D.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): P. S. C. C., brasileiro, vendedor,
nascido aos 28/08/1976, natural de AraguaínaTO, filho de Maria Costa de Sousa e Plácido Pereira Cirqueira, portador do CPF nº.
005.421.781-41, residente na Avenida Tiradentes, nº. 357, Centro, nesta cidade e comarca, telefone: (63) 99219-3424,
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 PAULO SERGIO COSTA CIRQUEIRA, brasileiro, vendedor, nascido aos 28/08/1976, natural de AraguaínaTO, filho
de Maria Costa de Sousa e Plácido Pereira Cirqueira, portador do CPF nº. 005.421.781-41, como incurso nas sanções do artigo
129,
§
9º,
do Código Penal, c/c art. 61, II, “a”, do mesmo diploma, e art. 7º, I, da Lei 11.340/06...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0013969-90.2020.8.27.2706
Acusado: MATEUS BATISTA LOPES
Vítima: SHAMYRA BATISTA LOPES
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MATEUS BATISTA
LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/12/1993, natural de Araguaína/TO, filho de Irisnei Batista Bressa e Wagnaldo
Valadares Lopes, RG nº 833.884 SSP-TO, CPF 043.601.121-22, residente na Rua Lontra, nº 932, Bairro Céu Azul, Tel. (63)
99218-1082, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR
MATEUS BATISTA LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/12/1993, natural de Araguaína/TO, filho de Irisnei Batista Bressa
e Wagnaldo Valadares Lopes, RG nº 833.884 SSP-TO, CPF 043.601.121-22, nas penas do artigo 147 do Código Penal, c/c
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma, aplicando-se o disposto na Lei 11.340/06...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0012716-09.2016.8.27.2706
Acusado: MARCOS ANTÔNIO CORREIA DA SILVA
Vítima: TAÍZA DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARCOS ANTÔNIO CORREIA
DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, filho de Santana Correia da Silva e Maria Eranir da Silva Lima, nascido aos
25/04/1991, RG nº 982.848 SSP/TO, CPF nº 048.346.931-98, residente na Rua Sabiá, Qd. 20, Lt. 09, Setor Maracanã, nesta
cidade, 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 MARCOS ANTÔNIO CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, filho de Santana Correia da Silva e Maria
Eranir da Silva Lima, nascido aos 25/04/1991, RG nº 982.848 SSP/TO, CPF nº 048.346.931-98, como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9º, e artigo 147, do Código Penal, c/c art. 69 do mesmo diploma, c/c artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/06...".
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Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0016665-02.2020.8.27.2706
Acusado: FAGNER DOS SANTOS COSTA
Vítima: MARIA RAIMUNDA BRITO DA CRUZ
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): FAGNER DOS SANTOS
COSTA, brasileiro, convivente em união estável, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 21/02/1992, natural de São Domingos
do Maranhão-MA,filho de Maria Gilda dos Santos e Acelino Alves da Costa,portador do CPF nº 049.509.741-14, residente
naAvenida Guaíba nº 437, Setor Araguaína Sul, nesta cidade e comarca, tel. (63) 99292-9574 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 FAGNER DOS SANTOS
COSTA, brasileiro, convivente em união estável, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 21/02/1992, natural de São Domingos
do Maranhão-MA, filho de Maria Gilda dos Santos e Acelino Alves da Costa, portador do CPF nº 049.509.741-14, como incurso
nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS
Nº dos Autos: 0004880-09.2021.8.27.2706
Acusado: L. A. B.
Vítima: A. P. DE B. S
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): A. P. DE B. S., brasileira, solteira,
nascida em 27/04/1995, CPF n.º 021.709.242-05, filha de Maria Rosa de Barros Sampaio e Manoel Alves Sampaio , 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 parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para C.
L. A. B., brasileiro, solteiro, natural de Marabá/PA, nascido em 10/04/1977, CPF nº 034.911.642-30, filho de Maria Rosa de
Barros Sampaio e Manoel Alves Sampaio, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61,
inciso II, alíneas “a” e “h”; 147, “caput”, por duas vezes, c/c artigo 70 e 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, todos do Código Penal; e 24A, por três vezes, da Lei 11.340/2006, c/c artigo 69, 70 e 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal...".

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 00025021020178272710, figurando como autor o Ministério Público
do Estado do Tocantins e como acusado ADRIANO DAS CHAGAS OLIVEIRA, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro,
nascido aos 16/08/1996, natural de Imperatriz – MA, filho de Luiz dos Santos de Oliveira e de Francisca Gonzaga dos Santos,
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 12.
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal Brasileiro. E
como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo
presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 09/11/2022 14:30:00, a
fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois (28/04/2022). Elaborado por mim, Benonias
Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, Mat. 43074.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002400-56.2015.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado RICARDO SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro, lavrador,
nascido aos 20/07/1993, natural de Carrasco Bonito - TO, filho de Pedro de Barros Lima e Antônia Soares de Sousa, RG nº
7521266 SSP/PA, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento
08 e ZAQUEU DE OLIVEIRA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 28/08/1989, natural de Imperatriz – MA, filho de
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Bernardo do Nascimento Araújo e Maria Cleudimar de Oliveira Araújo, RG nº 6988581 SSP/PA, atualmente em lugar incerto e
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 08. Referidos acusados encontram-se
denunciados nestes autos, como incursos nas sanções do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro. E como não tenha
sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos, conforme retro apontado, pelo presente
edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 28/07/2022 15:00, a fim de
participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado,
conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, Elaborado por mim, Daniel Vinicius Soares Bonifácio - Estagiário, mat. 358640.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000138-24.2010.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusada MICHELE DE SOUSA TEIXEIRA, brasileira, solteira,
nascida aos 27/05/1995, natural de Augustinópolis – TO, filha de Cleidimar de Sousa Teixeira, portador do RG nº 0479498520138 SESP/MA, inscrito no CPF sob o n° 704.180.751-74, residente na Rua Rui Barbosa, n° 247, próximo a Loja Brasil Motos,
Centro, Augustinópolis – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada
no evento nos autos da CP 0001618-94.2021.8.27.2724/TO. Referida acusada encontram-se denunciada nestes autos, art. 33
c/c art. 40, III da Lei n.º 11.343/2006.E como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e
não sabidos, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências
do Fórum local, 26/05/2022 13:30, a fim de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados
e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Daniel Vinicius Soares Bonifácio - Estagiário, mat.
358640.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª. Juíza de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na
forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, foi
declarada a INTERDIÇÃO de JORGE PAULINO DA SILVA, residente e domiciliado em Combinado - TO, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhe nomeada CURADORA, nos autos de CURATELA de nº 0000504-62.2021.8.27.2711. Tudo de
conformidade com a sentença constante no evento 34, a seguir transcrita o seu dispozitivo: "Diante do exposto e por tudo que
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECRETO a interdição de JORGE PAULINO
DA SILVA, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código Civil e art.
754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do curatelado, previstos no art. 85,
§ 1º, da Lei nº 13.146/2015. Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio a requerente FRANCISCA PAULINA
SILVESTRE como curadora do interditado para exercer a função de curadora, a qual deverá representar o interditando nos
termos acima, com poderes limitados à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em transferência ou
renúncia de direito, inclusive para fins de recebimento de aposentadoria e benefício previdenciário. A curadora deverá prestar
contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da interditanda, anualmente, conforme disposto
no artigo 84, parágrafo 4º da Lei 13.146/2015, diretamente ao MP, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos
relativos ao eventual patrimônio. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. DISPENSO a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização em
hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código
Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações
judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex
substantivo civil. ADVIRTO que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização
judicial. PROMOVA-SE o necessário para registro desta sentença nos assentamentos do Cartório de Pessoas Naturais e
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade
da Justiça. PRI. Cumpridas as formalidades legais, DÊ-SE com as baixas definitiva. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, a MMª Juíza acima especificada mandou expedir o presente edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado
no Diário da Justiça, na forma da lei. EMANUELA DA CUNHA GOMES-Juíza de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Aurora do Tocantins, aos 07/03/2022. Eu, Zulmira da Costa Silva, Técnica Judiciária, digitei.
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COLINAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal de Competência do Júri Nº 0001371-22.2016.8.27.2714 TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOÃO DA
CUNHA DOS SANTOS EDITAL Nº 5243083 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito Títular pela 1ª Vara
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado JOÃO DA CUNHA DOS SANTOS, conhecido por “João Mineiro”,
brasileiro, união estável, lavrador, portador da carteira de identidade RG n° 172172 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº
414.283.401-06, nascido aos 10/07/1954, filho de Francisco da Cunha Ferreira e de Messias da Cunha Ferreira, nos autos de
ação penal nº 0001371-22.2016.8.27.2714, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham 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,
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 27 de abril de 2022. Eu, (Luana
Marques de Oliveira), Estagiaria, lavrei e subscrevi.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0001992-37.2021.27.2716, que
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado JACKSON RODRIGUES CARVALHO,
brasileiro, união estável, nascido aos 17/09/2000, filho de Evanice Silva Rodrigues, CPF: 104.579.951-30, como incurso nas
sanções do Artigo 129, § 9º do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/06, e art. 12 da Lei 10.826/03. E como esteja em
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente constituído ou da
Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s)
esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública
para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se
acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificados ulteriores termos do processo, a que
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 28 de abril de 2022. Eu, Aldeni Pereira
Valadares, Escrivão Judicial, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0003663-32.2020.27.2716, que
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ALDECI BATISTA GOMES, brasileiro, nascido
aos 02/07/1987, em Dianópolis/TO, filho de Rita Elias Batista e Domingos Nunes Barbosa, como incurso nas sanções do Artigo
14, da Lei 11.340/06. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado
regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s)
poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à
nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do
processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificados
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 28
de abril de 2022. Eu, Aldeni Pereira Valadares, Escrivão Judicial, digitei e conferi.
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EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0002755-72.2020.27.2716, que
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado DORIVALDO SOARES DA SILVA, também
conhecido como “Zé Pequeno”, brasileiro, desempregado, nascido aos 21/11/1979, em Dianópolis/TO, filho de Joaquim
Francisco da Silva e Neci Soares Cardoso, CPF: 055.723.401-89, como incurso nas sanções do Artigo 155, caput, do Código
Penal. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica
citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente
constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão))
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2.
Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da
Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe
de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificados ulteriores termos do
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via
fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 28 de abril de 2022. Eu,
Aldeni Pereira Valadares, Escrivão Judicial, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0004105-95.2020.27.2716, que
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ALDINEI FERREIRA DO SANTOS, brasileiro,
nascido aos 27/07/1985, natural de Ponte Alta do Bom Jesus/TO, RG nº 619.945, SSP/TO, e CPF: 021.114.001-57, como
incurso nas sanções do Artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. E como esteja em lugar incerto ou não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública,
nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que
interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a
não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato.
FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de
advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificados ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer,
sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 28 de abril de 2022. Eu, Aldeni Pereira Valadares, Escrivão
Judicial, digitei e conferi.

Juizado especial cível e criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de INTIMAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e
Cartório do Juizado Especial Cível nº 0000768-80.2019.8.27.2701, AUTOR: ADELIA RODRIGUES DA
SILVA AMORIM, brasileira, casada, nascida aos 12/10/1972, CPF n° 778.113.561-04, estando atualmente em lugar incerto e
não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor da SENTENÇA ( evento
53) proferida nos autos. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito (em razão da inércia da parte
requerente/exequente em dar prosseguimento ao feito), o que faço com esteio no CPC 485, inciso III c/c § 1º do art. 51 da Lei nº
9.099/95. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis/TO , Estado do Tocantins, aos vinte e sete do mês de Abril do ano de dois mil
e vinte e dois (27/04/2022). Eu_ Bárbara Cardoso Dias– Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi.

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 0002773-
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30.2019.8.27.2716 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.

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Autos n. 00018546620188272719
Ação: Interdição.
O Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e
respectiva Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação de interdição, Processo nº
00018546620188272719, requerida por Neusa Abreu Pinto, brasileira, casada, do lar, portadora do Registro Geral n.º 1444158 2ª
VIA SSP/PA e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas n.° 328.671.662-68, residente e domiciliada na Rua 11, nº929, Qd. 118
Lt.20, Centro, Formoso do Araguaia/TO, CEP 77470-000, em face FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado,
aposentado, portador do Registro Geral n° 1203368 SSP/TO, inscrito no CPF sob n° 774.725.431-87, residente e domiciliado na
Rua 11, nº929, Qd118 Lt20, Centro, Formoso do Araguaia/TO, CEP 77470-000. Pelo Juízo, no (evento-54), foi prolatada a
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Posto isso, julgo procedentes os pedidos para decretar a interdição de
Francisco Fernandes da Silva, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negocial e
patrimonial, submetendo o interditado à curatela de Neusa Abreu Pinto por ser pessoa que atende os melhores interesses do
curatelado, nos termos do art. 755 do CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição será 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 (art. 755, § 3º, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art.
487, I, do CPC.Expeça-se o necessário. Determino à escrivania para que proceda o cumprimento das providências do art. 755,
§3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Consigno
que a curadora deverá prestar contas no prazo da lei.Ciência ao MPE/TO. Sem custas e honorários advocatícios, por estarem às
partes sobre o manto da Assistência Judiciária, que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." .” DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do
Araguaia, Estado do Tocantins aos 27 de abril de 2022. Eu_Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi.
Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito.

GOIATINS
1ª escrivania cível
Sentenças

EDITAL SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Prazo 10 dias
O Doutor Jose Carlos Ferreira Machado - Juíz de Direito da Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juíz, se processam os autos do
processo n. 00002307120218272720, ação de interdição, partes: Dorimar Barreira de Sousa e Cleuseni Pereira da Silva, sendo o
presente para publicar o dispositivo da Sentença: III - DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os pedidos deduzidos à exordial
para o efeito de DECRETAR a interdição e DECLARAR a incapacidade civil de CLEUSENI PEREIRA DA SILVA, nos termos
requeridos à exordial, e, por consequência, nomear como curador definitivo o requerente DORIMAR BARREIRA DE SOUSA,
ficando dispensada de prestar garantia. Resolvo o mérito da lide com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil. Eu, Maraina Moreira da Costa, Chefe de Secretaria, que digitei. Assinado eletronicamente por Jose Carlos Ferreira
Machado, Juiz de Direito.
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GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Intimações às partes

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autos n. 0002963-44.2020.8.27.2721
AUTORA: R.J.T.DA S.
Requerido: ALDIMAR NUNES LIMA, brasileiro, casado, nascido aos 06/09/1990, natural de Guaraí/TO, filho de Tania Maria
Nunes da Silva, residente e domiciliado Rua 05, n° 23104, Residencial Lysan 2, Guaraí/TO.
SENTENÇA: “(...) III- DISPOSITIVO. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às
exigências legais e existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais
efeitos o acordo firmado nos termos em que foram estipulados no evento 84 e, em consequência JULGO EXTINTO o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC. As partes, em razão do acordo, deverão arcar com as custas
processuais, na proporção de 50% para cada, conforme o art. 90, § 2º do CPC, ressalvado o contido no evento 90, § 3° do CPC,
entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita que ora defiro, fica suspenso o pagamento das custas, até
eventual mudança nas suas situações econômicas; se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, os assistidos não
puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). Lavra-se o competente termo de
guarda nos moldes do artigo 32 do E.C.A. Transitado em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório
competente. P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Guaraí-TO, data pelo sistema. Marcelo
Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito, aos 20/04/2022".
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: GUARDA C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
Autos n. 0000512-72.2022.8.27.2721
AUTORA: T.M. DE S.
Requerida: SORAYA MUNIZ FONSECA SOUTO, brasileira, empresária, casada, CPF n. 036.834.641-27, filha de Joaquim Muniz
Pereira e Diomar Fonseca Primo, residente e domiciliada na Fazenda Nossa Senhora da Guia, Tucum, Zona Rural, Guaraí/TO.
SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às
exigências legais e existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais
efeitos o acordo firmado nos exatos termos em que foram estipulados no evento 43 e, em consequência JULGO EXTINTO o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.
As partes, em razão do acordo, deverão arcar com as custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada,
conforme o art. 90, § 2º do CPC, entratanto, face as partes serem agraciadas com o benefício da assistência judiciária gratuita,
suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito, aos 26/04/2022".

GURUPI
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados

CARTA PRECATÓRIA: 0006260-82.2022.827.2722
Ação: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E REVISIONAL DE ALIMENTOS
Juízo de Origem: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS/SP
Processo de Origem: 1004237-32.2018.8.26.0066
Requerente: JOÃO ANTONIO DA COSTA
Advogado: ORILDO ALVES GARCIA – OAB/SP nº 90.020
Requerido: ISABELA ALICE DO NASCIMENTO COSTA
Finalidade: Intimação de Inquirição de Testemunha
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 8): “Vistos, 1 - Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 11 de maio de
2022, às 16h30min. 2 - Após esgotada a prestação jurisdicional deprecada, comunique-se o juízo de origem informando o
número da carta precatória eletrônica e da chave de segurança gerada, bem como informando que a devolução da carta
precatória não se dará por meio físico ou por malote digital, estando disponível a qualquer tempo para consulta pelo e-PROC
(Art. 17, § 2º, Instrução Normativa nº 05 de 24 de outubro de 2011, publicada no Diário da Justiça eletrônico nº 2754 de 25 de
outubro de 2011). Em seguida, baixem-se os autos no sistema eletrônico. 3 - Proceda a escrivania a todos os atos de
comunicação necessários para realização de audiência. Às providências.Datado e certificado pelo sistema.. Cibele Maria
Bellezzia – Juíza de Direito”
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br
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Às partes e aos advogados

CARTA PRECATÓRIA: 0004751-19.2022.827.2722
Ação: PENAL
Juízo de Origem: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO - RJ
Processo de Origem: 0047016-44.2020.8.19.0001
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusados: DANIEL GOMES DA SILVA, MARCELO MOREIRA DEODATO, GLEYSON GAMA DOS SANTOS, LUCAS DO
NASCIMENTO VIANA, MADIANO FERREIRA MARTINS, FABRICIO FERREIRA LIMA, WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA,
GLEYDSON RODRIGUES CARVALHO, WELDER MATCIULEVICZ DOS REIS e LAZARO DO NASCIMENTO VIANA
Advogado: VINNICYUS TAVARES LAUREANO – OAB/RJ nº 230041
Finalidade: Interrogatório do acusado Marcelo Moreira Deodato
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 5): “Vistos, 1 – Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 11 de maio de
2022, às 14h00min. 2 – Proceda a escrivania a todos os atos de comunicação necessários para realização de audiência. Às
providências. Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito”
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0006349-76.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ALVARÁ JUDICIAL
AUTOR: CICERO VIEIRA PINTO E OUTROS
RÉU: FELIX JOSE PINTO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a CITAÇÃO de MANOEL VIEIRA PINTO, CPF: 878.204.631-04; NOME DA MÃE: SELVINA VIEIRA PINTO; DATA
DE NASCIMENTO: 13/09/1977,, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo,
CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados
na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19 de abril de 2022. Eu (Marinete Barbosa
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE
DIREITO.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0001807-83.2018.8.27.2722, de Ação de Ação Civil de Improbidade
Administrativa requerida por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de LAXTRA CONSTRUTORA LTDA-ME e CRISOSTOMO
COSTA VASCONCELOS, e por este meio CITA o(a) requerido(a) LAXTRA Construtora Ltda -ME, inscrita no CNPJ sob o nº
38.140.877/0001-50, 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 410392085318, 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 28 dias do mês de abril de 2022. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de
1ª Instância, digitei e subscrevo.

3ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 5205555. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª 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 3º Cível, processam-se os autos n.º 00117944620188272722, de Ação de Execução de Título
Extrajudicial requerida por MEGA FACTORING FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA em face
de MARMORARIA CENTRO OESTE LTDA, FRANCISCO EVALDO ALVES e GILVAN ALVES DA CRUZ, e por este meio CITA
o executado, GILVAN ALVES DA CRUZ, brasileiro, estado civil e profissão ignorados, residente e domiciliado em Palmas-TO. ,
Rua 30, Casa 02, Lote 13, Jardim Aureny III, CEP. 77.062-056, CPF nº 010.149.411-48, atualmente em lugar incerto ou não
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sabido, para no prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, mais os acréscimos
legais. Ficam INTIMADO, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo propor EMBARGOS DO DEVEDOR. OBSERVAÇÃO:
Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 602247928218, no site www.tjto.jus.br, no link EPROC. 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 20 de abril de 2022. Eu SUZIANE BARROS SILVEIRA
FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
EDITAL Nº 5219909. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª 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 3º Cível, processam-se os autos n.º 00008424220178272722, de Ação de Execução de Título
Extrajudicial requerida por BANCO BRADESCO S.A. em face de DOURIVAL SILVA CARVALHO, e por este meio CITA o
executado, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo do edital,
pagar o débito atualizado, mais os acréscimos legais. Ficam INTIMADO, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo propor
EMBARGOS DO DEVEDOR. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave
n.º 286137481317, 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 aos 25 de abril de 2022, nesta cidade e Comarca de
Gurupi, Estado do Tocantins. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MILA CONSTRUTORA LTDA - CPF/CNPJ: 37.322.757/0001-01, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5007635-48.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000127778, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.778,56 (Um Mil setecentos e setenta e oito reais e cinqüenta e seis
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Decisões

DECISÃO
AUTOS:0006584-90.2018.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ:52568821000122
RÉU: LUCINEIA SOARES PEREIRA - CPF:71546847120
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da DECISÃO proferida nos presentes autos: Inicialmente, declaro a revelia da
parte requerida que, devidamente citada (evento 63) deixou de contestar o feito, vez que a revelia consiste especificamente na
inação do demandado em contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo demandante, conforme dispõe o art. 344 do
Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifestem-se acerca da eventual
necessidade de PRODUÇÃO DE PROVAS, e em caso positivo, especifiquem-as, justificando a sua pertinência aos fatos, ou se
possuem interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 369, e seguintes do CPC. CIENTIFIQUEM-SE AS
PARTES que: I - para o caso de pedido de PROVA TESTEMUNHAL, deverão: a) apresentar o rol de testemunhas, nos termos
do disposto nos artigos 357, §§ 6º e 4º, do CPC, qualificando-as (nome, profissão, estado civil, idade, CPF, RG e endereço
completo da residência e local de trabalho), nos termos do art. 450 do CPC; b) indicar quais pessoas pretendem ouvir em
depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao disposto no art. 385 do CPC, especificando, quando pessoa jurídica, o
nome e o cargo; II - para o caso de pedido de PROVA PERICIAL, deverão: a) especificar qual o tipo (exame, vistoria ou
avaliação) indicando a especialidade do expert (CPC, art. 464), conforme a necessidade e pertinência fática. Neste caso, a
prova Pericial deve ser realizada antes das demais provas, acaso pleiteadas. RESSALVE-SE que na especificação das provas,
as partes devem: i) estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, e o que com
ela pretendem atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inc. II do CPC), sob pena de julgamento
antecipado. ii) caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser produzida, articular coerente e juridicamente o motivo da
impossibilidade, bem como a razão pela qual a parte ex adversa deva produzir a prova, de forma a convencer este Juízo acerca
da eventual inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); iii) após o cotejo da inicial, contestação, réplica e
elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas,
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devem indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357,
inc. IV do CPC). ADVIRTA-SE que o requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, será desde logo
INDEFERIDO. Por oportuno, ficam as partes intimadas, ainda, que terão 30 (trinta) dias, a partir da data da sua intimação, para
juntar documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena de preclusão; a parte contrária, no prazo assinalado, deverá
consultar os autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre os documentos juntados. Intimem-se.
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 4ª Vara Cível de Palmas, no
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 5002969-56.2008.8.27.2729, Classe:
Cumprimento de sentença, proposta por PAULO VINICIUS PREMOLI BORGES, em desfavor de SEBASTIÃO CAMILO DA
SILVA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada SEBASTIÃO CAMILO DA SILVA, CPF: 065.639.53115, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de
15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 135.635,77( cento e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e
cinco reais e setenta e sete centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no
artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo
523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais
encargos, conforme determinado no Despacho do evento 76.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0045067-87.2021.8.27.2729
AUTOR: MAURICIO FERREIRA GUIMARÃES - CPF: 92318851891
RÉU: MARIA LEIDE VIANA DE MATOS - CPF: 38948117149
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0045067-87.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MAURICIO FERREIRA
GUIMARÃES em desfavor de MARIA LEIDE VIANA DE MATOS, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação que tem
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: lote urbano de nº 12, localizado na ASRNE 25,
Conjunto QI-09, alameda 08 do loteamento Palmas, 1ª Etapa, Fase III, devidamente registrado no Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca de Palmas-TO, sob n° R-30-20.274 bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias,
oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial,
conforme determinado no Despacho do evento 09.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Sentenças

INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0036766-93.2017.8.27.2729 - Procedimento Comum Cíve
AUTOR: KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. - CNPJ: 07019231000196
RÉU: ROSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA OPTICA - ME - CNPJ: 19872957000156
RÉU: ROSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 23047072892
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III DISPOSITIVO Face ao exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação monitória, e constituo de pleno direito os títulos
executivos judiciais no valor de R$ 22.417,05 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos), com
atualização monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora e 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários no percentual de 5% (cinco por cento) do valor dado a
causa, nos termos do art. 701 do CPC/15, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da
Parte Especial, no que for cabível. Intime-se a parte exequente para que apresente planilha com o valor atualizado do
débito, bem como observe os ditames do art. 524, do NCPC. Em seguida, intime-se a parte executada, para que pague os
valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no
prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor
(§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre
o restante (§ 2º, do art. 523, CPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, serão procedidas as medidas
expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo
de honorários de execução e da multa de 10%). Caso a parte executada não tenha adimplido a obrigação no prazo para
pagamento de 15 (quinze) dias, certificar o transcurso in albis e concluir os autos para decisão. Intimem-se. Cumprase.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.
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INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0034500-36.2017.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52568821000122
RÉU: MAGNOVALDO AIRES PEREIRA - CPF: 04480515160
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... DECIDO. O §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, preconiza que o feito só poderá ser extinto por
abandono do exequente, após a intimação pessoal da parte: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”. No
caso dos autos, a intimação pessoal foi efetivada, conforme Aviso de Recebimento juntado no evento 86 e mesmo assim a parte
autora se manteve inerte. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, DECLARO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa. Custas pela parte autora, se houver.
Sem honorários uma vez que não efetivada a triangularização processual. PROMOVA a Secretaria o recolhimento de eventual
mandado expedido e pendente de cumprimento, junto ao Setor responsável. PROMOVA-SE, via Renajud, a retirada da
constrição do veículo objeto da lide, caso tenha sido efetivada. Transitada em julgado, arquive-se o feito, com as baixas
necessárias. Intime-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0015807-62.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92228410000102
RÉU: DAYVISON ELIZIEL CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 04246491101
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... POSTO ISTO, considerando os fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 490 do Código de Processo
Civil vigente, ACOLHO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO formulado pelo autor e, consequentemente: a) TORNO
DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR concedida no evento 4; b) Com fulcro no Decreto-Lei 911/69 (com redação dada pela Lei
Federal n. 10.931/2004) , CONSOLIDO A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM ALIENADO, descrito na peça de ingresso, em
favor do credor fiduciário, ora Requerente, podendo aliená-lo para quitação do débito existente. c) CONDENO O REQUERIDO a
ressarcir ao autor as despesas adiantadas, bem como ao pagamento das remanescentes e respectivos honorários de
sucumbência, os quais, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa. d) Consequentemente, conforme art. 487, I, do Codex Processual vigente, RESOLVO O MÉRITO do presente
feito. e) DETERMINO a imediata retirada das restrições inseridas sobre o veículo no sistema RENAJUD, em virtude deste
feito (evento 22 - COMP 2). Esclareço que o autor deverá vender o bem objeto da propriedade fiduciária a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda
no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo apurado, se
houver, acompanhado da necessária prestação de contas. Por oportuno, em face de expressa disposição legal, fica desde já
estabelecido que a requerente não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0029950-56.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59588111000103
RÉU: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 02540212123
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo
a liminar anteriormente deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para
remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. PROMOVASE a BAIXA NO GRAVAME porventura realizado e acaso pendente junto à base de dados do RENAVAM (artigo 3º, parágrafo 9º
do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentado pela Lei nº. 13.043/2014), por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao
DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor,
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se.
Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0015434-65.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: JACQUESSE HELENA DELLA TORRE - CPF: 59146206191
RÉU: TOCANTINS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - CNPJ: 11563613000153
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FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... IV - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos estampados na peça inicial, para condenar a
requerida no pagamento de R$11.910,93 (onze mil novecentos e dez reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros de
1% (um por cento) ao mês (art. 161 do CTN c/c art. 406 da Lei nº 10.406/02), bem como de correção monetária nos termos da
tabela fixada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, a teor
do que dispõe o art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, que ora arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Int.JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Edital para intimação de qualquer cidadão que tiver interesse em dar prosseguimento à Ação Popular promovida por DAVID
KERLEY DE OLIVEIRA em face de ESTADO DO TOCANTINS (Autos nº 00065026420158272729), nos termos do art. 9º, da Lei
4717/65, com o prazo de trinta (30) dias. O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos
Feitos das Fazendas e Registros Públicos de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Faz saber a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, se processam os regulares termos da Ação Popular promovida por
DAVID KERLEY DE OLIVEIRA em face da Universidade Federal do Tocantins - UFT, União, FAPTO - Fundação de Apoio
Científico e Tecnológico do Tocantins, Estado do Tocantins e outros, que visa obter provimento jurisdicional para impedir
contratação futura, que ocorreria, conforme veiculada na imprensa. E, tendo em vista que o autor, mesmo devidamente intimado,
não promoveu o andamento do feito, foi determinado a expedição do presente edital para intimar qualquer cidadão que tiver
interesse em dar andamento ao feito, que terá o prazo de 90 (noventa) dias da última de três publicações do presente edital,
para dar prosseguimento à ação, tudo nos termos do artigo 7º, II e 9º da Lei n. 4717/65. DADO E PASSADO aos 25 dias do mês
de abril de 2022, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do
Estado do Tocantins. Eu, Simone M. C. Miranda, Técnica Judiciária, que digitei.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 50148184920138272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: RODRIGO SANT'ANNA FLEURY, RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO, MARCUS ANTONIO SANT'ANNA FLEURY
e MANOEL ODIR ROCHA
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) RODRIGO SANT'ANNA FLEURY, brasileiro, solteiro, economista, nascido aos 09.09.1968, natural de
Goiânia/GO, portador do CPF nº 478.931.501-06, filho de Jocelin Fleury de Amorim e Deuse Sant'anna Fleury; RAUL DE JESUS
LUSTOSA FILHO, brasileiro, casado, nascido aos 06/11/1958, inscrito no CPF nº 170.256.211-53, filho de Maria Lustosa Lima e
de Raul de Jesus Lima; MARCUS ANTONIO SANT'ANNA FLEURY brasileiro, casado, empresário, nascido aos 10/06/1964,
natural de Goiânia/GO, portador do RG nº 135298-6761399 SSP/GO, inscrito no CPF n° 307.644.081-00, filho de celin Ficus
Amorim e Deuse Sanfanna Fleury; e MANOEL ODIR ROCHA, brasileiro, casado, médico, ex-Secretário municipal de Cultura de
Palmas - TO, nascido aos 12/02/1941, natural de Araguari/MG, portador do RG nº 466.971 SSP/GO, filho de Elias Araújo Rocha
e Rosa Rodrigues Rocha?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 5014818-49.2013.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1.
RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Rodrigo
Sant'anna Fleury, Raul de Jesus Lustosa Filho, Marcus Antonio Sant'anna Fleury, Manoel Odir Rocha e Adjair de Lima e
Silva pela prática da conduta descrita no artigo 89, caput, da Lei n. 8.666/93 c/c artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67. Em 25 de
novembro de 2010, o Tribunal de Justiça determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (evento 1,
DESP13, p. 1). Houve notificação dos acusados Raul e Adjair (evento 1, DESP3, p. 31). Foram apresentadas defesas prévia
por Rodrigo e Marcus (evento 1, DEFESA_P18, p. 1), Raul e Adjair (evento 1, DEFESA_P20, p. 3) e Manoel (evento 1,
DEFESA_P23, p. 1). A denúncia foi recebida em 16/8/2012 pelo Tribunal Pleno (evento 1, RELT28, p. 15). Raul opôs embargos
declaratórios (evento 1, EMBDECL30) e o julgamento que recebeu a denúncia foi anulado (evento 1, ACOR43). Os autos foram
remetidos à primeira instância devido à perda do foro privilegiado. O Ministério Público ratificou os termos da denúncia (evento
6). A denúncia foi recebida em 18/10/2013 (evento 8). Foram apresentadas respostas à acusação (eventos 14, 15, 16 e 79). Na
decisão de saneamento, foi declarada extinta a punibilidade de Manoel em relação ao delito do artigo 89 da Lei n.
8.666/1993, pela prescrição da pretensão punitiva (evento 89). Foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e
julgamento. A audiência ocorreu em 3/8/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as
acompanha: 1. Danilo de Melo Souza. Soube da contratação dos profissionais artísticos, não do procedimento licitatório, pois
trabalhava na Secretaria da Educação. Tramitou na Secretaria de Cultura, que foi incorporada à da Educação depois. Não sabe
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responder sobre este caso, se encaminhou documentos, mas geralmente prestam esclarecimentos. Reconheceu a sua
assinatura no evento 1, OUT8, p. 33. Mesmo não vinculado à secretaria, têm obrigação de prestar esclarecimentos aos órgãos
de controle. Recordou dos show realizados no fim do ano, mas não soube precisar quem foram os artistas. Existe um
procedimento a ser realizado, pois uma das funções da Secretaria de Cultura é valorizar os artistas locais, como a Mara Rita, e
os de renome nacional. Lembrou do cantor Rael e da banda Kalipso. O processo inicia na pasta e geralmente a solicitação
provém dela. Acredita que é o Secretário que encaminha à comissão de licitação. Geralmente, a comissão decide sobre a
dispensa e é homologado pelo Secretário. Acredita que o processo passa pela Procuradoria. Finanças é a Secretaria meio,
acredita que é responsável pela liberação das finanças. Acredita que a função de Adjair era apontar a adequação orçamentária e
financeira e depois liberar o pagamento. Toda despesa deve ser verificada, então pode negar o pedido de outra pasta, desde que
haja manifestação do jurídico e demais estruturas do governo. Todos os anos ocorreram shows no fim do ano. Ficou na
Secretaria até 2010. O TCE avalia as contas, não pode fazer um juízo sobre o julgamento. 2. Wilson Moreira Mourão. Era o
representante do grupo Fisionomia do Rap, de dança e música. Não tinha empresário exclusivo. Apresentavam-se nas praças,
apresentações artísticas. Recebiam o dinheiro diretamente, negociavam valores. Não lembrou da empresa Sistema Palmas de
Propaganda. Não conhece Rodrigo nem Marcos. Não lembra do documento. Não se apresentavam sozinhos, tinham outros
grupos. A maioria das apresentações foi de graça, mas algumas vezes receberam cachê, mas não lembra de quem nem o valor.
O grupo não tinha conta bancária. Não se recordou onde foi a apresentação Caravana do Natal, em 2005. Tinham que assinar
para receber um cachê simbólico. Não lembra se o cachê era em dinheiro ou depositado em conta, acha que era depósito. A
empresa que fazia o contrato ficava com o dinheiro e depois repassava. Não lembrou quantos shows fizeram. Era um evento
organizado pela Prefeitura, que a fundação dava suporte. Eram várias apresentações, tinha palco, iluminação. Não lembra se
havia artistas de outros Estados. Ia voluntário nas escolas e se apresentavam, dava aula de danças. 3. Mara Rita Ribeiro
Rhoden. Não se apresentou no natal, foi no ano novo. Pode ter se apresentado antes do natal. Seu nome artístico é Mara Rita.
Não tinha empresário exclusivo, quando precisava se vincular a algum órgão público foi representada pela Núcleo
Comunicações, da Adriana Ramos. Já estava tudo pronto e a empresa representava quando precisava de uma empresa jurídica.
Nos editais de cultura, uma pessoa jurídica é responsável pelo evento. Eram contratados pela empresa para prestar serviço à
Prefeitura e ao Estado. Conhece a empresa Sistema Palmas apenas de nome, foi contratada por ela para eventos pontuais. Não
conhece Marcos e Rodrigo. A assinatura do evento 1, OUT6, p. 17, não é sua. Odir Rocha e Raul Filho abriram as portas da
cultura. Fez shows antes e depois do natal, em palcos montados pelo Município. O pagamento era através de alguma empresa,
inclusive por conta da carga tributária. A assinatura não tem nada a ver com a sua, assina do mesmo jeito desde os 20
anos. 4. Osmar Casagrande Campos. Trabalhava na Secretaria de Cultura em 2005. Não se recordou se teve apresentação
musical no fim do ano. Não foi uma atividade levada pela pasta. A Cultura foi implantada no início do ano e estavam formatando
a Secretaria, as contratações eram feitas por outra Secretaria, acha que era Turismo. Os artistas sempre foram contratados por
outra pasta e sempre houve acompanhamento jurídico. 5. Samuel Braga Bonilha. Recordou do documento de ordem de compra,
era o documento necessário para ter a autorização do Executivo. Era para iniciar compra ou serviço. Ele começava na Secretaria
do ordenador de despesa. Se quiser encurtar a burocracia, pode analisar a reserva orçamentária, mas começa pelo Prefeito. O
ordenador de despesa da Secretaria de Cultura era o Secretário. A Secretaria de Finanças não tem relação com a dispensa de
licitação. Raul Filho abria espaço para o pessoal do Estado nas apresentações. O Prefeito autorizava a compra, ia para a
Secretaria fazer a reserva orçamentária e seguia o processo licitatório. Ele não tinha incumbência de dizer se o processo era
legítimo. A responsabilidade era do ordenador de despesa. Não sabe quem assinou, está falando genericamente. Era Secretário
de Gestão e RH. Os Secretários assinavam. Não pode afirmar que o Prefeito não assinou a dispensa, mas não é o correto. Não
se recordou quem estava na comissão de licitação. Kenya é cunhada do Prefeito Raul, acha que era membro da comissão. Não
era da sua secretaria, então não sabia que ela encaminhava dispensa para análise do TCE. Nunca viu na sua Secretaria ato
assinado por Prefeito e Secretário em relação à dispensa ou inexigibilidade. 6. Alexandre Sobrosa Machado. No fim do ano
forneceu brinquedos para o natal, mas não foi ao evento Caravana. Despachou um caminhão de Goiânia. Na época, foi
contratado por uma empresa de Palmas. Mandaram uma cotação e responderam. Queriam só bicicletas, então compraram um
pouco de bicicletas, bonecas, bolas, carrinhos. Acha que a Prefeitura pagou, mas não tem certeza. Nos interrogatórios, os réus
relataram o que segue: 1. Raul de Jesus Lustosa Filho. Não tinham uma organização que permitiam trabalhar da forma exigida,
pois a 8.666 entrou em vigor na data do primeiro ano do governo. Trabalharam para formar os órgãos de controle. A comissão de
licitação era responsável pelo aspecto jurídico, além da procuradoria do município, que sempre era consultada para saber se
poderia fazer ou não. Cada secretaria tinha o próprio orçamento e atribuíram a cada Secretário a competência de ordenar
dispensa. Era a última pessoa a dar parecer. Em relação ao Decreto envolvendo a sua cunhada, o TCE deveria ter uma pessoa
responsável de encaminhar e a comissão de licitação teria relação com eles, não sabe se achavam ser o órgão mais apropriado.
Cabia à Secretaria fazer o tramite licitatório e ao Prefeito aprovar. Considera que os valores foram simbólicos, pois quando
chegou na Prefeitura se pagava um valor muito maior a uma pessoa. Tem muitos processos, mas nunca houve prova da sua
participação em algo ilícito. Os shows ocorriam em vários locais distintos. Seu mandato começou em 2005. Não se recorda de
assinar a dispensa, mas a responsabilidade era totalmente do Prefeito de autorizar a despesa. Criaram uma lei delegando para
os Secretários. Conhecia a norma constitucional sobre o dever de licitar. Já foi condenado na 3ª Vara por crime de licitação.
Sempre procuravam ter com as crianças o momento de interagir e distribuir brinquedos. Recomendava que a prioridade fosse
dos artistas de Palmas, depois do Estado. 2. Adjair de Lima e Silva. Já foi processado por uma ação de improbidade
administrativa, similar a este processo. Negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Os processos passavam por ele
apenas para informar se havia recurso disponível. Ele só liberava o recurso depois do processo passar por um procedimento
legal junto ao controle interno do município. Era sua obrigação como secretário de finanças repassar o recurso após o
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procedimento legal. Negou que desviou recurso em proveito próprio ou alheio, em nenhum momento ficou demonstrado que
locupletou-se do dinheiro público. Havendo ilegalidade aparente, era seu dever não autorizar o repasse. É economista e
advogado. Tem 40 anos de vida pública. A presidente da comissão de licitação era Kenya. O ordenador de despesa de cada
setor e o chefe de gabinete civil assinavam atos de dispensa de licitação. Quando o Prefeito ordenava despesa, ele assinava.
Depois foi descentralizado e passou para a Secretaria de Gestão. Tem conhecimento das hipóteses de inexigibilidade, mas
quando um documento de despesa chega ao Secretario, não é possível ter noção sobre um ato que ainda não aconteceu, pois é
antes da dispensa. Quando chega para pagamento, todos os órgãos de controle já se manifestaram. Cabe à Secretaria de
Finanças a gestão das finanças, não da legalidade dos atos. Não tem noção sobre a Caravana. 3. Rodrigo Sant'anna Fleury. O
nome fantasia da empresa era Ino Filmes, aberta no século passado pelo seu pai. Foram convidados para fazer o evento, porque
eram os únicos que tinham documentação. Tiveram muito trabalho com o evento e nenhum lucro. A Prefeitura não estava
preparada para fazer o evento e começou muito tarde. Quando chegou o convite, nunca imaginariam que teriam problemas.
Infelizmente foram escolhidos, porque hoje passam por este desgaste. Não sabe nada sobre a formalização do processo, não
integram núcleo de Prefeitura. Receberam os recursos e pagaram artistas, televisão, rádio, jornais, montagem de palco, várias
coisas. Não lembra de nomes, pois não contratava, tinha um funcionário que fazia isto. Andava muito pelas Secretarias buscando
serviços. A Secretaria da Cultura o convidou, mas não lembrou a pessoa. Foi atrasado porque foi convidado em novembro para
fazer um evento em dezembro, o que é muito tardio. Participou de licitações no Goiás. Nem sabiam como ocorria a dispensa,
mas a documentação estava falando. Não era empresário dos artistas, nem conhece. A produtora que escolheu, ela conhecia
tudo de eventos. A produtora era a Valquiria. A agência de publicidade teria direito a 20% do valor da contratação mais um valor
tabelado. Não tiveram lucro, só despesa. Nunca falou com Manoel Odir Rocha. Não recorda de ter artista de outro Estado nem
do número de apresentações, mas foram vários dias diversos. Foi antes do natal. Não foi solicitada nenhuma vantagem aos
envolvidos ou à alguém da comissão de licitação. 4. Marcus Antonio Sant'anna Fleury. Não houve desvio público. Sua empresa
foi chamada para participar porque a documentação estava correta. Fizeram a Carava de Natal. Normalmente cada Secretaria
passa a necessidade e depois a empresa apresenta a proposta. O nome fantasia era Ino Filmes. Contrataram shows locais
conforme a disponibilidade. Visavam a inclusão social. Uma gerente fazia a parte de produção, era a Valquiria. Redistribuíram os
recursos aos artistas. Ficou impressionado da artista dizer que a assinatura não era dela. Não conversaram com ninguém da
comissão de licitação. Não eram empresários dos artistas. Não cabia à empresa dizer se o processo licitatório estava errado.
Acha que foi a própria Secretaria que convidou. O Secretário ou o gabinete dele pode chamar para fazer a proposta.
Normalmente fazem contratos conforme o perfil. Neste caso, queriam dar oportunidade aos artistas locais. Nunca houve pedido
de vantagem pelos agentes públicos nem indicação procedimental de como usar a documentação neste caso. Não foi requerida
nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos
da denúncia (evento 233). A defesa dos acusados assim manifestou nas suas alegações finais por memoriais escritos: a) Manoel
Odir Rocha (evento 242): preliminarmente, requereu a nulidade dos atos de citação e recebimento da denúncia,
consequentemente declarando a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, sustentou que os shows foram realizados e o
objeto dos contratos foi cumprido, não havendo apropriação de bens ou rendas públicas. Afirmou que não foi comprovado o
especial fim de agir, qual seja, a intenção de lesionar o patrimônio público; b) Adjair Lima e Silva (evento 243): preliminarmente,
manifestou pela nulidade do aditamento à inicial e pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do artigo 89 da Lei
n. 8.666, pois tem 78 (setenta e oito) anos atualmente. No mérito, fundamentou que o réu não integrava o procedimento
licitatório, sendo tão somente Chefe da Secretaria Municipal de Finanças, competente para avaliar a disponibilidade
orçamentária. Por fim, alegou não haver prova do dolo; c) Rodrigo Sant’Ana Fleury e Marcus Sant’Anna Fleury (evento 244):
pugnou pela absolvição em virtude da atipicidade da conduta, pois não há dolo e os réus não integraram o procedimento
administrativo. Em relação ao crime do Decreto-Lei, sustentou que não houve dano, já que as apresentações ocorreram. d) Raul
de Jesus Lustosa Filho (evento 246): pugnou pela absolvição em virtude da atipicidade da conduta, pois não há dolo específico e
o réu não integrou o procedimento administrativo. Em relação ao crime do Decreto-Lei, sustentou que não houve dano, já que as
apresentações ocorreram de forma vantajosa ao Município. É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto,
julgo improcedente a denúncia para: a) absolver Manoel Odir Rocha da imputação do artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, nos
termos do artigo 29 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; b) absolver Adjair Lima e
Silva das imputações do artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 e do artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, nos termos do
artigo 69 c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; c) absolver Rodrigo
Sant’Ana Fleury e Marcus Sant’Anna Fleury das imputações do artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 e do artigo 1º, I, do
Decreto-Lei n. 201/67, nos termos do artigo 69 c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal; d) absolver Raul de Jesus Lustosa Filho das imputações do artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 e do
artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, nos termos do artigo 69 c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n.
11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Promovam as baixas e atualizações de praxe, oficiando o Instituto de
Identificação. Expeça-se o necessário. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se.
Palmas/TO, 24 de setembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 26/04/2022. Eu,
NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

3ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00425022420198272729
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: JOÃO PAULO DOS SANTOS
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) JOÃO PAULO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 01 de maio de 1989, natural de
Campinas-SP, portador do RG nº 44832088 SSP/SP, inscrito no CPF nº 371.996.398-56, filho de Elenalda Maria dos Santos,
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 0042502-24.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO O Ministério
Público denunciou JOÃO PAULO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 01 de maio de 1989, natural de
Campinas-SP, filho de Elenalda Maria dos Santos, portador do RG nº 44832088 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 371.996.398561, por fato assim descrito: Consta dos autos de inquérito policial que na data de 08 de agosto de 2019, na Região Sul desta
Capital, o denunciado vendeu coisa alheia como própria, obtendo para si, vantagem ilícita no valor de R$ 38.000,00, qual seja:
01 imóvel residencial situado na Rua 13, Quadra 10-A, Lote 40, Santa Bárbara, nesta Capital, em prejuízo da vítima Cleide
Manoel Pereira. Exsurge dos autos investigatórios que o denunciado procurou a vítima Cleide Manoel e lhe ofereceu à venda o
imóvel acima especificado. Ato contínuo, depois de prévia negociação entre as partes, foi firmado contrato de compra e venda
daquela residência entre o inculpado e a vítima no valor de R$ 38.000,00, importância esta paga à vista por Cleide Manoel e
pago da seguinte maneira: R$ 3.000,00 em espécie e uma caminhonete Mitsubishi L200, ano 2004, placa NER-3456 avaliada em
R$ 35.000,00. Extrai-se do feito que, após a efetivação do negócio, a vítima soube que o imóvel objeto da negociação (casa
residencial situada no endereço acima descrito), não pertencia ao denunciado, ou seja, ele vendeu coisa alheia como própria. A
vítima procurou a DEPOL e registrou ocorrência. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente
demonstradas pelos documentos e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO TOCANTINS denuncia JOÃO PAULO DOS SANTOS, já devidamente qualificada, como incurso nas penas do
artigo 171, § 2º, inciso I, do Código Penal brasileiro. Requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação da
denunciada 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. Requer, ainda, seja fixado em
sentença valor mínimo reparatório para a vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, co Código de Processo Penal, devendo aquela
ser intimada para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que,
se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita ora em comento, nos
termos do art. 201, do CPP. A denúncia foi oferecida em 10/10/2019 e recebida no dia seguinte. Com o advento da Lei nº
13964/2019, que passou a exigir representação como condição de procedibilidade da ação, a defesa pediu que a vítima fosse
intimada para se manifestar (evento 35). Por meio da decisão do evento 42, este juízo observou que a vítima procurou
espontaneamente a autoridade policial para relatar o fato, demonstrando assim seu nítido propósito de que o acusado seja
sancionado penalmente, tornando desnecessária a representação formal. O processo teve seguimento e o acusado foi citado,
tendo apresentado resposta por meio de defensor público (evento 50). Na decisão do evento 51, o recebimento da denúncia foi
ratificado. Por causa das medidas de prevenção à Covid-19, o processo esteve suspenso e retomou a marcha em 30/03/2021
(evento 64). Nas audiências de instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas: ANTONIO ALVES DE SOUSA (evento 84) e
CLEIDE MANOEL PEREIRA DE SOUZA (evento 142). O acusado não foi interrogado, por ter-se tornado revel. Em alegações
finais orais, o órgão do Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado, com reconhecimento da reincidência, e a
imposição da pena reparatória no valor de R$ 10.000,00. A defesa pediu a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro
reo e, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Em caso de condenação, pediu ainda a aplicação de pena
mínima, a da atenuante da confissão, não aplicação de pena reparatória, o direito de o acusado recorrer em liberdade e o
benefício da justiça gratuita. 2. FUNDAMENTAÇÃO Eis a síntese das narrativas colhidas nas audiências judiciais: ANTÔNIO
ALVES DE SOUSA: alugou sua casa para o acusado e, posteriormente, descobriu que ele havia vendido o imóvel para três
pessoas. A primeira pessoa que lhe falou isso foi um vizinho do depoente. Recebeu a casa de volta. Soube que os compradores
chegaram a fazer pagamentos ao acusado. CLEIDE MANOEL PEREIRA DE SOUZA (vítima): comprou do acusado a casa em
que ele estava morando na época, como locatário. Após três dias, um homem apareceu e disse ser o dono do imóvel. Para fazer
o negócio, o acusado mostrou ao depoente um documento de compra e venda do imóvel, o que posteriormente soube que era
falsificado. Conseguiu reaver o veículo que entregou como parte do pagamento, mas ficou com prejuízo de R$ 10.000,00, que
foram entregues em espécie para o acusado. O acusado sumiu depois do negócio e não conseguiu reaver o dinheiro. Soube que
a casa estava à venda por meio de um corretor chamado RAFAEL. Assim estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo
ao exame do mérito da causa.Para que fique configurado o crime de estelionato, na modalidade prevista no art. 171, § 2º, inciso I
do Código Penal, exige-se a demonstração da obtenção, para si ou para outrem, da vantagem ilícita, do prejuízo alheio, do
artifício, do ardil ou do meio fraudulento empregado com a venda, a permuta, a dação em pagamento, a locação ou a entrega,
em garantia, da coisa de que não se tem a propriedade. Na instrução, ficou comprovado que o acusado alugou a casa de
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA, conforme se observa do contrato de locação anexado à investigação (processo 004210562.2019.8.27.2729/TO, evento 1, DOC1, p. 13). Em seguida, o acusado firmou contrato de compra e venda do impivel com
CLEIDE MANOEL PEREIRA DE SOUZA, conforme imagem colacionada abaixo (idem acima, p. 19): Existe ainda um termo de
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compromisso, aparentemente escrito pelo acusado, que confirma a versão apresentada pela vítima, de que sofreu prejuízo
financeiro com a ação do acusado, como segue (ibidem, p. 25): Nestes termos, não há dúvida sobre a materialidade do fato,
sobretudo quando se observam as declarações colhidas nas fases inquisitorial e judicial e os documentos encartados,
destacando-se o contrato acima colacionado, por meio do qual o acusado pretendeu dispor de coisa alheia como própria,
mediante ardil, causando prejuízo à vítima CLEIDE. No mesmo sentido foi a confissão do acusado na delegacia de polícia,
ocasião em que apenas divergiu das declarações da vítima quanto ao valor que teria recebido pelo imóvel, mas confirmou o fato
praticado, nos seguintes termos (processo 0042105-62.2019.8.27.2729/TO, evento 8, DOC2 pp. 1/2): Assim, diferentemente do
que alegou a defesa, o acervo probatório produzido na investigação foi comprovado, não existindo dúvida sobre a autoria e
materialidade do crime de estelionato narrado na inicial, previsto no art. 171, §2º, I do Código Penal. Sobre o tema, colaciono o
seguinte julgado: I – Para que se tipifique o estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2.º,
inciso I do CPB), exige-se a demonstração da obtenção, para si ou para outrem, da vantagem ilícita, do prejuízo alheio, do
artifício, do ardil ou do meio fraudulento empregado com a venda, a permuta, a dação em pagamento, a locação ou a entrega,
em garantia, da coisa de que não se tem a propriedade. III – Dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, observa-se
que a conduta do apelante guarda perfeita adequação com a norma penal do artigo 171, § 2.º, inciso I, do Código Penal, que
tipifica o estelionato na modalidade ‘disposição de coisa alheia como própria’. Não restam dúvidas que o recorrente alienou
vários carros sabendo que não era o proprietário, para auferir vantagem ilícita, tornando impossível a conclusão do negócio
pretendido. III – Apelo improvido. Decisão unânime” (Ap. 385538-9-PE, 4.ª C. Crim., rel. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção,
21.02.2017, v.u.). Sobre a alegada desistência voluntária, entendo que não cabe razão à defesa. O referido instituto é aplicado
quando o agente pode consumar o crime, mas desiste de sua empreitada criminosa ou evita que o resultado se produza, nos
termos do art. 15 do Código Penal, o que não aconteceu no caso em análise. Para efeito de análise de antecedentes, observo
que nas alegações finais o órgão ministerial fez referência a documentos que comprovam a reincidência, como se vê no evento
82, ANEXO2 e processo 0042105-62.2019.8.27.2729/TO, evento 8, OUT1, vale dizer condenação que deu origem ao PEP nº
0042921-40.2018.8.26.0014. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado JOÃO
PAULO DOS SANTOS nas sanções do art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal. Passo a dosagem da pena. 1ª fase –
Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus
antecedentes2; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas;
o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza;
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena.
Pena-base: diante do exposto acima, aplico a pena-base em 1 ano de reclusão. 2ª fase. Atenuantes: o acusado confessou a
autoria do fato, por isso a pena poderia ser atenuada em 2 meses. Agravantes: a condenação penal informada acima caracteriza
reincidência, por isso a pena poderia ser agravada em 2 meses. A propósito, a defesa não apresentou argumento hábil a
desconstituir a prova da reincidência exposta naqueles documentos. Concurso de atenuante e agravante: compenso
igualitariamente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta
fase. 3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena: não há. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 1 ano
de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 10 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial:
apesar das circunstâncias do fato e da quantidade de pena aplicada, o acusado é reincidente, por isso determino que a sanção
seja cumprida inicialmente em regime semiaberto. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena
e substituição: não cabíveis, diante da reincidência. Recurso: concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, por não se
apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva. Além diso, o regime aplicado é incompatível com a prisão, o que
está em consonância com julgado da corte máxima, a saber: Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena,
incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. (STF - HC: 186.648/SC Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: DJe-145 12/06/2020). Os direitos
políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Isento o acusado do pagamento das custas
processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Fiança, coisas apreendidas, outros efeitos da
condenação etc.: nada há a decidir. Valor mínimo da reparação do dano: tenho ciência de que há entendimento jurisprudencial,
inclusive da corte local, no sentido de que a fixação do valor da reparação do dano depende da demonstração cabal do prejuízo.
Todavia, nos casos de crimes contra o patrimônio, muitas vezes as coisas subtraídas não são recuperadas e nem sempre as
vítimas dispõem de documentos que atestem a propriedade ou permitam determinar o valor do dano. Nestas situações, entendo
que não se pode impor a elas o ônus da comprovação do prejuízo, sob pena de se subverter a finalidade do art. 387, inciso IV,
do Código de Processo Penal, o que acaba por favorecer aquele que causou a lesão patrimonial. Assim, entendo que se deva
privilegiar as palavras das vítimas, por serem as pessoas que efetivamente dispõem de conhecimento quanto ao dano sofrido.
Ressalto que o processo desenvolve-se sob o crivo do contraditório, portanto as informações apresentadas pelas vítimas podem
ser questionadas pela defesa, cabendo ao julgador avaliar se os valores indicados estão em harmonia com o contexto fático e
são compatíveis com a realidade. No caso vertente, todavia, apesar de ser coerente a versão da vítima, entendo que ficou
comprovado o prejuízo de R$ 3.000,00, o que está em harmonia com o termo de compromisso apresentado pela vítima e com
confissão do acusado na delegacia. Isto posto, fixo em R$ 3.000,000 o valor da pena reparatória mínima em favor de CLEIDE
MANOEL PEREIRA DE SOUZA. Destaco que eventual divergência de valores deverá ser resolvida no âmbito cível. Ficam
intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO.Remeto o processo à SECRIM, para intimar o acusado
e a vítima e para acompanhar o eventual trânsito em julgado desta sentença.". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de
Direito." Palmas, aos 27/04/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo.
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4ª vara criminal execuções penais
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00425669720208272729
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: MARCOS PAULO CANTUÁRIO DE BRITO
FINALIDADE: O Juiz de direito, ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª 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) MARCOS PAULO CANTUÁRIO DE BRITO, brasileiro, solteiro, repositor, nascido aos 07/12/1997, inscrtio
no CPF n° 061.689.231-44, filho de Joelma Pereira Cantuário e de Adão Pereira de Brito, atualmente em local incerto e não
sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º
0042566-97.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1 – RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal Pública na qual o
Ministério Público denuncia MARCOS PAULO CANTUÁRIO DE BRITO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº
11.343/2006, com arrimo nos fatos que seguem: No dia 18 de Setembro de 2020, por volta das 22 h, na Rua 20, Qd 55, Lote 19,
Jardim Aureny IV, nesta cidade, o denunciado, Marco Paulo Cantuário de Brito, com consciência e vontade, após adquirir,
guardou e manteve em depósito drogas, sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 84,4 g de cocaína e 5,4 g de
maconha, conforme auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas, auto de apreensão e exibição e Laudo Pericial Nº
4929/2020, LQF Nº 973/2020 (evento 41). Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, os Policiais
do 6º BPM após visualizarem dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que estes ao perceberem a presença da viatura policial
correram e entraram na residência. Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel e se depararam com algumas pessoas no
local, passando a juntar as pessoas para verificar a situação. Realizadas buscas na casa, localizaram no telhado da área dos
fundos 01 porção de cocaína, bem como misturado ao lixo do canto do muro mais 03 porções da mesma substância. Ainda
dentro da casa foram encontrados 09 aparelhos celulares de várias marcas (alguns danificados), 03 relógios, papel filme e a
quantia de R$ 114,00 (cento e catorze reais). Questionado aos presentes acerca do material encontrado, o denunciado
MARCOS PAULO CANTUÁRIO DE BRITO assumiu a propriedade da substância entorpecente encontrada e sua genitora, que
também estava no local, disse que os aparelhos celulares lhe pertenciam. (...).” Notificado, o acusado apresentou defesa prévia
(evento 17). A denúncia foi recebida em 07/02/2021, nos moldes da decisão elencada no evento 20, momento em que fora
determinada a inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento. Em audiência de instrução foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus. Em alegações finais por memoriais o Ministério Público ratificou a
denúncia oferecida, requerendo a condenação dos réus nos exatos termos da peça exordial, com reconhecimento do privilégio. A
Defesa, em suas alegações finais, requer: a) a declaração de nulidade das provas obtidas durante o flagrante, pois provenientes
de violação de domicílio, absolvendo-se o réu por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico
privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. 3 - Dispositivo. À vista do exposto, e acolhendo a tese apresentada pela Defesa,
reconheço a ilegalidade das provas obtidas e ABSOLVO o réu MARCOS PAULO CANTUÁRIO DE BRITO do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Intimem-se. Sem custas. Palmas/TO, 09/03/2022. ALLAN MARTINS FERREIRA - Juiz de
Direito." Palmas, aos 28/04/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo.

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Boletins de expediente

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 00126479220228272729
Chave Processo: 368606175422
Deprecante: 21ª Vara Cível da Comarca de Curitiba - PR
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Nº de origem: 0001842-62.2021.8.16.0194
Requerente: SET Sociedade Educacional Tuiuti Ltda
Advogado: Edemilson Stadler Domingues da Silva – OAB/PR 62.230
Requerida: Taissa Santos de Almeida
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seus advogados, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove
reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link +
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela
própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as
informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao. Por
oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5175 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

39

programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício.
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0010521-69.2022.8.27.2729
Chave Processo: 529271506222
Deprecante: 2ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul - ES
Ação: Cumprimento de Sentença
Nº de origem: 0001609-64.2016.8.08.0032
Requerente: Layla Saluci Ramos Moreira
Advogado: Dermeval César Ribeiro – OAB/ES 9734
Requerida: Fundação Universidade do Tocantins
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO 1 - INTIME-SE a parte
interessada, através de seu advogado cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de
R$ 73,00 (setenta e três reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo
destes autos (no link + Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que
deverão ser calculadas pela própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de
custas de locomoção e as informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte
link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao Por oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o
depósito realizado por meio de envelope ou transferência programada não comprova o pagamento, sendo que
o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de
BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os
autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas.
Cópia do presente despacho tem força de Ofício. Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0008445-72.2022.8.27.2729
Chave Processo: 908521253622
Deprecante: 1ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de Guarapuava - PR
Ação: Usucapião
Nº de origem: 0018541-50.2012.8.16.0031
Requerente: Otilia Chmilouski Faraciulk e Pedro Traciuk
Advogado: Diego Fernando Schwab Paisani - OAB/PR 41847
Requerida: Espólio de Renato Cesar Klein
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove
reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link +
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela
própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as
informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao Por
oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência
programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício.
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0012520-57.2022.8.27.2729
Chave Processo: 904986047122
Deprecante: 9ª Vara Cível da Comarca de Curitiba - PR

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5175 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

40

Ação: Procedimento Comum
Nº de origem: 0016069-88.2020.8.16.0001
Requerente: CIG Comércio de Embalagens Ltda
Advogado: Oscar Silvério de Souza - OAB/PR 16.067
Advogada: Danielle Rosa e Souza – OAB/PR 20.129
Requerida: Prandini & Oliveira Ltda
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher a 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), bem como as
CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já
intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte
link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao Por oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o
depósito realizado por meio de envelope ou transferência programada não comprova o pagamento, sendo que
o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de
BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os
autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas.
Cópia do presente despacho tem força de Ofício. Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00119591420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARCOS VICENTE FERREIRA, CNPJ/CPF nº
07917678504, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00119591420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado FERREIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF nº 03920877000199,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00097595820198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado IVANICE GONÇALVES RIBEIRO CNPJ/CPF nº 64133338120,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00047646520208272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado REALIZAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/CPF nº 19338724000178, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00045467620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARIA MADALENA FRANCISCADE JESUS, CNPJ/CPF nº
53073444149, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00043630320198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF nº
05573146000140, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada
pelo sistema. (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 00011996420188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WILTON DE SOUZA E SOUZA- CNPJ/CPF nº 56638108115:
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, 27 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 00035216220158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IGUACU LTDA- CNPJ/CPF nº
36991230000107: 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, 27 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 00372134720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MINETO ENGENHARIA LTDA- CNPJ/CPF nº 03400787000177:
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, 27 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 00383973820188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ABRANGE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS
LTDA- CNPJ/CPF nº 26935270000188: 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, 27 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 00390417820188272729, que lhe move
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A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AGUINELO PEREIRA DA CRUZ- CNPJ/CPF nº 09584773100:
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, 27 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 00391823420178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SHIRLEY FELIX MOREIRA- CNPJ/CPF nº 68930950159: 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, 27 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 00292118820188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SM - PARATI CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA- CNPJ/CPF nº
10997996000105: 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, 27 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 00041015820168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCA BARBOSA LIMA- CNPJ/CPF nº 97145009153: 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, 27 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 00038425820198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EURIVAL LOPES FERREIRA- CNPJ/CPF nº 15142663187, 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, 27 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 00037585720198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELIESER ALVES BRITO- CNPJ/CPF nº 12625752149: 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, 27 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 00054214620168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: IVAN DE SOUSA CARVALHO- CNPJ/CPF nº 83322442187: 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, 27 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 00060094820198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DORIVALDO BARBOSA DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 33125425883,
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, 27 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 00054569820198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MANOEL WANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº
92049125615, 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, 27 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 00026945120158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA LTDA- CNPJ/CPF nº
11506113000180: 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, 27 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 00026945120158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: CLAUDIA MARIA GONCALVES- CNPJ/CPF nº 04547348677,e o
sócio coobrigado: INÁCIO JERÔNIMO DE MELO FILHO, CNPJ/CPF nº 01039082696, 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, 27 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 00024265520198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LEANDRO ALVES DE BARROS- CNPJ/CPF nº 71202293115,
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, 27 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 00017779020198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ORLANDO DE SOUSA GOMES- CNPJ/CPF nº 33397457300,
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
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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, 27 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 00340765720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MACRO TRANSPORTES EIRELI- CNPJ/CPF nº 09424469000122:
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, 28 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 50002008020058272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: UNIPETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA- CNPJ/CPF nº
02031898000433: 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, 28 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 00054385320148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO MARQUES DA SILVA- CNPJ/CPF nº 45438145172:
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, 28 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 00036921920158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MRC NEGOCIOS E COBRANCAS EIRELI- CNPJ/CPF nº
05912609000584: 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, 28 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), na
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: AZEVEDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 97684546104;
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00528908320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, para no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à apelação interposta nos autos.. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 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 00052037520168272710, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FAINA REPRESENTAÇÕES LTDA- CNPJ/CPF nº 14839183000148:
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, 28 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 00040590920168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VALDO BURGUES COUTINHO- CNPJ/CPF nº 84689943168:
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, 28 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 00038910720168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA DE NAZARE DE SOUSA DIAS- CNPJ/CPF nº 01687860106:
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, 28 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 00350287520148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAIMUNDO NONATO BEZERRA DO NASCIMENTO- CNPJ/CPF nº
20656289368: 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, 28 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 00412444720178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AGRO NATURAL - AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SANTO EXPEDITO LTDA- CNPJ/CPF nº 00906130000198: 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, 28 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 00409786020178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AIRTON FONSECA DIAS- CNPJ/CPF nº 85837911120: 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, 28 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 00354755820178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DE DEUS- CNPJ/CPF nº 16991320110:
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, 28 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 00428420220188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WILLAS P. DA SILVA- CNPJ/CPF nº 02904665000155, e o sócio
coobrigado: WILLAS PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 81261276191, INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias
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para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação
judicial. Palmas – TO, 28 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 00393847920158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOAQUIM NASCIMENTO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 78564450178,
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, 28 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 00274866420188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: J. A. MILANI- CNPJ/CPF nº 13928501000184, e o sócio coobrigado:
JULIANO ASSUNÇÃO MILANI, CNPJ/CPF nº 94120609120, 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, 28 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 00245523620188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO PAULO BARBOSA AGUIAR- CNPJ/CPF nº 48580996104:
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, 28 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 00211539620188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIQUETT LTDA- CNPJ/CPF
nº 05368692000149, 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, 28 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IEDA ARAUJO VIANA, CPF/CNPJ: 43569900134, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc 00289606520218272729, 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). 20210000204, inscritas em: 30/04/2021, referentes
ao ITBI-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.033,07 (Três Mil e Trinta e Três Reais e
Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 27 de abril de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SERGIO FERREIRA CORREIA, CPF/CNPJ: 54714095153, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00212592920168272729, 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). 20160005384, inscritas em:
05/02/2014, referentes ao TLF; 20160005385, inscritas em: 06/01/2016, referentes ao TLF; 20160005386 inscritas em:
06/01/2016, referentes ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.487,45 (Um Mil e
Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 27 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: MAXXIMUS EMPR. IMOBILIARIO LTDA – ME CPF/CNPJ:
21748916000102, bem como socio coobrigado: FLAVIO LAGE MILHOMEM, CPF/CNPJ: 83501460104, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc – 00009897620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4841/2018, inscritas em: 14/08/2018, referentes ao
PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 32.748,10(trinta e dois mil setecentos e
quarenta e oito reais e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 27 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: SERGIO FERREIRA CORREIA, CPF/CNPJ: 54714095153, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00212592920168272729, 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). 20160005384, inscritas em:
05/02/2014, referentes ao TLF; 20160005385, inscritas em: 06/01/2016, referentes ao TLF; 20160005386 inscritas em:
06/01/2016, referentes ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.487,45 (Um Mil e
Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 27 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: IEDA ARAUJO VIANA, CPF/CNPJ: 43569900134, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc 00289606520218272729, 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). 20210000204, inscritas em: 30/04/2021, referentes
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ao ITBI-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.033,07 (Três Mil e Trinta e Três Reais e
Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 27 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: MAXXIMUS EMPR. IMOBILIARIO LTDA – ME CPF/CNPJ:
21748916000102, bem como socio coobrigado: FLAVIO LAGE MILHOMEM, CPF/CNPJ: 83501460104, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc – 00009897620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4841/2018, inscritas em: 14/08/2018, referentes ao
PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 32.748,10(trinta e dois mil setecentos e
quarenta e oito reais e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 27 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SERGIO FERREIRA CORREIA, CPF/CNPJ: 54714095153, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00212592920168272729, 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). 20160005384, inscritas em:
05/02/2014, referentes ao TLF; 20160005385, inscritas em: 06/01/2016, referentes ao TLF; 20160005386 inscritas em:
06/01/2016, referentes ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.487,45 (Um Mil e
Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 28 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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: IEDA ARAUJO VIANA, CPF/CNPJ: 43569900134, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc 00289606520218272729, 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). 20210000204, inscritas em: 30/04/2021, referentes
ao ITBI-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.033,07 (Três Mil e Trinta e Três Reais e
Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de abril de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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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: MAXXIMUS EMPR. IMOBILIARIO LTDA – ME CPF/CNPJ:
21748916000102, bem como socio coobrigado: FLAVIO LAGE MILHOMEM, CPF/CNPJ: 83501460104, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc – 00009897620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4841/2018, inscritas em: 14/08/2018, referentes ao
PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 32.748,10(trinta e dois mil setecentos e
quarenta e oito reais e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 5237813
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00201971220208272729
DENUNCIADO: PABLO WILLIAN AFFE SANTANA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado PABLO WILLIAN AFFE SANTANA, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Brasília/DF, nascido aos
04/11/1992, filho de Márcia Affe Arruda e de Alan Santana Clemente, portador do RG nº 2.973.856 2ª Via SSP/DF, inscrito no
CPF nº 029.046.971- 60, residente e domiciliado na Rua 16, Quadra 54, Lote 20, Bairro Jardim Aureny IV, nesta capital., para
tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 129,
parágrafo 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 referente aos autos de Ação Penal n.º
00201971220208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. 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, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça.
Palmas - TO, aos 26/04/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estágiaria, Mat. 358488 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de
Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 5238278
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00193801120218272729
DENUNCIADO: MAYCON DOUGLAS PARAISO DOURADO
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado MAYCON DOUGLAS PARAISO DOURADO, brasileiro, natural de Brasília - DF, solteiro, nascido aos
25/12/1998, filho de Vanderlino da Silva Dourado e de Elenice Ramos Paraiso, CPF nº 020.343.691-14, podendo ser localizado
na quadra 406 Norte, Alameda 03, Lote 49, nesta capital, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico
acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, ambos do Código Penal referente
aos autos de Ação Penal n.º 00193801120218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não
sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o
defensor para oferecê-la. 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, não comunicar o novo endereço ao
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de
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costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 26/04/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária, Mat.
358488 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL Nº 5187093
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00073276620198272729
Denunciado: ESDRAS BRITO BARBOSA
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00073276620198272729 , tendo como
Réu: ESDRAS BRITO BARBOSA, brasileiro, solteiro, técnico em informática, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido em
01/06/1986, filho de Marival Brito Barbosa e Raimundo Barbosa Lima, inscrito RG n° 602521 SSP/TO, inscrito no CPF n°
716.090.241-68, residente e domiciliado na Avenida Castelo Branco, Nº 488, Paraíso do Tocantins/TO como o denunciado
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme
dispositivo final a seguir transcrito: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na
denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe como incurso nas penas do Código Penal, artigo 147, c/c artigo
61, inciso II, letra ?f? e ?h?, do mesmo código e na modalidade de concurso material (art. 69), ainda no artigo 65 do Decreto-Lei
3.688/41 cumulando-se as mesmas agravantes (art. 1º), tudo na forma prevista na Lei 11.340/06, artigos 5º e 7º. Reconhecida a
caracterização de concurso material, segue a fixação de cada infração, viabilizando o englobamento ao final. Atento aos
comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, consoante os fundamentos que seguem:
Quanto ao crime de ameaça: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das
circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração
aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e
vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da
pena-base no patamar mínimo, vedada a aplicação isolada de multa (Lei 11.340/06, art. 17) — fixando-a em 01 (um) mês de
detenção. 2º Fase: Reconheço a presença da ATENUANTE pela confissão reconhecida na fundamentação supracitada (ainda
que indiretamente). A agravante do art. 61, II, e) não pode ser aplicada na ausência de comprovação de casamento formalizado,
já que vedada a analogia in malan partem no direito penal (STJ – REsp 1201880). Por outro lado, reconheço a AGRAVANTE
genérica descrita no artigo 61, II, f), do Código Penal, já que a infração foi praticada com reconhecimento da violência doméstica
e familiar contra a mulher (inclusive atrativa da competência deste Juízo). Pelo reconhecimento de uma atenuante e outra
agravante, procedo com a compensação, inclusive porque houve a preponderância de circunstâncias favoráveis na primeira fase.
Mantenho aqui provisoriamente a fixação da primeira fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em
consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 01 (um)
mês de detenção. Quanto ao ilícito de perturbação da tranquilidade: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos
pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não
há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem
como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da
pena-base no patamar mínimo. Ressalto que embora a pena prevista para a contravenção de perturbação da tranquilidade, seja
de prisão simples de quinze dias a dois meses, ou multa, não é possível a aplicação desta em razão da vedação contida no
artigo 17, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Fixo a pena-base nesta primeira fase, em 15 (quinze) dias de prisão simples.
2º Fase: Reconheço a presença da ATENUANTE pela confissão reconhecida na fundamentação supracitada (ainda que
indiretamente). A agravante do art. 61, II, e) não pode ser aplicada na ausência de comprovação de casamento formalizado, já
que vedada a analogia in malan partem no direito penal (STJ – REsp 1201880). Por outro lado, reconheço a AGRAVANTE
genérica descrita no artigo 61, II, f), do Código Penal, já que a infração foi praticada com reconhecimento da violência doméstica
e familiar contra a mulher (inclusive atrativa da competência deste Juízo). As agravantes genéricas são aplicáveis em se tratando
de contravenção penal, por inteligência do Decreto-Lei 3.688/41, art. 1º. Pelo reconhecimento de uma atenuante e outra
agravante, procedo com a compensação, inclusive porque houve a preponderância de circunstâncias favoráveis na primeira fase.
Mantenho aqui provisoriamente a fixação da primeira fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em
consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 15
(quinze) dias de prisão simples. Reconhecido o concurso material, a pena concreta será o resultado da cumulação das penas,
nos termos do CP, art. 69. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como
consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 01 (um) mês de detenção quanto ao crime de ameaça e 15
(quinze) dias de prisão simples correspondentes à contravenção de perturbação da tranquilidade. Do cumprimento da pena
concreta final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida
inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais,
inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena e progressão de
regime, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco
socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ –
HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no
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Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das
condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o
cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do
mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66,
III). Se houver a qualquer tempo renúncia ao direito subjetivo com pedido de cumprimento desprezado o benefício, deverá o
requerimento ser atendido independentemente de novo impulso processual e desde que antes da expedição da respectiva guia
de execução (TJTO – autos 0033524- 29.2017.8.27.2729/TO). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de
decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). Inobstante
a orientação do STJ pela tese extraída do recurso respectivo (Tema repetitivo 983 - REsp 1643051 e REsp 1675874), à míngua
de pedido expresso na denúncia, deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), eis que
ausente discussão nos autos a respeito com instauração do contraditório e ampla defesa — bem como ante a inexistência de
elementos para apuração. Tudo sem prejuízo da possibilidade de discussão em ação própria e juízo diverso. Condeno aqui o
acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou
suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no juízo da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). Disposições
finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a
Serventia adotar as seguintes providências, adequando-as ao resultado: · Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de
Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou
normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; · Inscrição do nome do
condenado no rol dos culpados; · Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da
República Federativa do Brasil; Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; · Expedição das
guias de execução penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença
publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério
Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no
que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE
SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da
Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 19/04/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária. Mat.
358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA/Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 0004550-34.2021.8.27.2731 Chave n.º 291741141221. Requerente: JAKELINE ABREU LOPES BARBOSA.
Requerido: DOUGLAS LOPES BARBOSA. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito em 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 o prazo de
15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por
Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 11.340/06, em que JAKELINE ABREU LOPES BARBOSA,
representante, move em desfavor do representado: DOUGLAS LOPES BARBOSA-brasileiro, casado, filho de Rouseli Santana
Lopes Barbosa, CPF 895.383.821-53, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte
dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei
n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 1. A proibição de se aproximar de JAKELINE ABREU LOPES BARBOSA,
devendo manter distância mínima desta de 200 (duzentos) metros e 2. A proibição de manter contato com JAKELINE
ABREU LOPES BARBOSA, por qualquer meio de comunicação. A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo
decadencial de seis meses (até 29.03.2022), findo o qual, não havendo o ajuizamento das demandas cíveis ou criminais
pertinentes, terá sua eficácia cessada. No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão
poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do
Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º
do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por
crime de desobediência à ordem judicial. Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual
descumprimento da medida protetiva pelo agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de
violência. Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05
(cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão
aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido.
Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA
DECISÃO SERVE COMO MANDADO. Paraíso do Tocantins - TO". Para conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos
26/04/2022. Eu (LUCIENE HAYASAKI MARQUES)- Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E
SILVA-Juíza de Direito.
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Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00046531220198272731 Chave n. 800846436319
Denunciado: NÉLIO DO NASCIMENTO
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado NÉLIO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 26.11.1976, natural de Gurupi/TO, inscrito sob CPF
n.º 025.044.681-21, filho de Manoel Ribeiro Brito e de Clarice Maria da Conceição, atualmente em lugar incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa) e artigo 307 (falsa identidade), na
forma do artigo 69 (concurso material de crimes). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022.
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00043737020218272731 Chave n. 991069803421
Denunciado: THIAGO PEREIRA LIMA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado THIAGO PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Goiânia/GO, nascido aos 20/03/1985, filho de Vera
Lúcia Pereira Lima, inscrito no CPF sob o n. 030.398.931-90, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas
sanções do artigo art. 129, §9º c/c art. 147, caput, do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06, em concurso material
(art. 69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido
da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSAEtagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00045974220208272731 Chave n. 437584832020
Denunciado: SÁVIO HENRIQUE GOMES JORGE e MAURICIO DE SOUSA BATISTA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado MAURICIO DE SOUSA BATISTA, brasileiro, casado, nascido em 01/09/1996, natural de Conceição do Araguaia/PA,
filho de Maria do Bonfim e de Lorenço Costa Batista, inscrito no RG 1.356.165/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do artigo 157, 2º, incisos I e II, por 03 vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda
parte, do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSAEstagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00060027920218272731 Chave n. 852404665321
Denunciado: MAYCON DOGLAS CASTRO DAMACENA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
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tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado MAYCON DOGLAS CASTRO DAMACENA, brasileiro, união estável, nascido aos 04/09/1994, natural de
Araguatins/TO, filho de Maria Clotilde Ursula de Castro Damacena, inscrito no CPF sob o n. 703.420.171-44, atualmente em
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo art. 129, §13º, do Código Penal, sob os rigores da Lei
11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSAEstagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00058373220218272731 Chave n. 451823008921
Denunciado: RENNAN RODRIGUES ANDRADE
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado RENNAN RODRIGUES ANDRADE, brasileiro, união estável, vendedor, natural de Parambu/CE, nascido aos
20/02/1995, filho de Aldenira Rodrigues Andrade e de Antônio Lisboa Andrade Filho, inscrito no CPF sob o n. 036.265.833-17,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c art. 129, §9º, ambos do Código
Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06, em concurso material (art. 69, CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez)
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do
Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00053254920218272731 Chave n. 573323857721
Denunciado: IRIS DA SILVA PACHECO
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado IRIS
DA SILVA PACHECO, brasileiro, união estável, comerciante, nascido aos 20/04/1997, natural de Araguacema/TO, filho de Irene
da Silva Araujo e de Valdivino Pacheco de Castro, inscrito no CPF sob o n. 082.894.051- 70, atualmente em lugar incerto e não
sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º c/c art. 146, caput, c/c art. 148, caput, todos do Código Penal, sob as
diretrizes da Lei 11.340/06, em concurso material (art. 69, do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido,
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez)
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do
Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00012659620228272731 Chave n. 805753351922
Denunciado: AELTON CORREIA MENDES
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado AELTON CORREIA MENDES, brasileiro, solteiro, operador, nascido aos 06/08/1982, natural de Araguacema/TO, filho
de Adão Costa Mendes e de Enidei Correia Ferreira, inscrito no CPF sob o n. 988.584.321-34, atualmente em lugar incerto e não
sabido, como incurso nas sanções do artigo 147, sob as diretrizes da Lei 11.340/06 c/c art. 129, §9º e art. 147, todos do
Código Penal, em concurso material (art. 69, CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5175 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

54

ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022.
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00036790420218272731 Chave n. 848626313621
Denunciado: JESIEL MONTEIRO BORGES
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado JESIEL MONTEIRO BORGES, brasileiro, solteiro, soldador, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos
20/04/1979, filho de Lina das Merces Monteiro Borges e Manoel Borges dos Santos, inscrito no CPF sob o n. 905.839.651-72,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei n. 9.503/97). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL
CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00036530620218272731 Chave n. 941665488121
Denunciado: GILVAN PRUDÊNCIO MARTINS
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado GILVAN PRUDÊNCIO MARTINS, brasileiro, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 03/08/1979, filho de
Maria José Ribeiro Martins e José Prudêncio da Silva, inscrito no RG n. 387.197 SSP/TO e no CPF n. 907.410.481-91,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, sob os rigores da
Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSAEstagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00038748620218272731 Chave n. 157871213621
Denunciado: WESLEY SILVA DOS SANTOS
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado WESLEY SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, repositor, natural de Pedro Afonso/TO, nascido aos 26/03/1986,
Marinalva Pereira da Silva Santos e de Alcides Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob o n. 009.266.871-23, atualmente em
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.
9.503/97). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSAEstagiário), que digitei e subscrevi.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00053271920218272731 Chave n. 180295639021
Denunciado: JOSÉ ROBERTO SOUSA LIMA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado JOSÉ ROBERTO SOUSA LIMA, brasileiro, união estável, agricultor, natural de Estreito/MA, nascido aos 15/11/1973,
filho de Ana Melia de Lima e de Acendino de Sousa Lima, inscrito no CPF sob o n. 817.112.203- 53, atualmente em lugar incerto
e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas,
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00029836520218272731 Chave n. 626820078921
Denunciado: RONALDO DE SOUSA ALMEIDA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado RONALDO DE SOUSA ALMEIDA, brasileiro, nascido aos 20/10/1996, filho de Rosa Barros de Sousa Almeida, inscrito
no CPF n. 068.186.691-82 , atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inc. II, IV e
VI, §2º-A, inc. I, c/c art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, sob os rigores da Lei 8.072/90, na forma do
art. 69, do Código Penal (concurso formal). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022.
Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00002620920228272731 Chave n. 795803712922
Denunciado: PAULO HENRIQUE ALENCAR DA SILVA e JOSE BARBOSA DA SILVA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado PAULO HENRIQUE ALENCAR DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 02/09/1999, natural de Porto Alegre do
Norte/MT, filho de Joelma Moura de Alencar e Edinaldo Ferreira da Silva, inscrito no CPF nº 704.442.091-58 e no RG
740.378/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código
Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSAEstagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00025194120218272731 Chave n. 404022646821
Denunciado: MATHEUS JALES DE OLIVEIRA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor dos
acusados MATHEUS JALES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, chapeiro, natural de Esperantina/PI, nascido aos 29/12/1996,
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filho de Rosangela Jales Soares, inscrito no CPF sob o n. 036.765.242-09, atualmente em lugar incerto e não sabido, e PABLO
DA SILVA MOREIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Palmas/TO, nascido aos 02/04/2002, filho de Kezia da Silva
Julio, inscrito no CPF sob o n. 089.456.021-27, atualmente em lugar incerto e não sabido, ambos incurso nas sanções
do artigo 308, caput, c.c. art. 309, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) c.c. art. 330 do Código Penal,
em concurso de agentes (art. 29, CP) e em concurso material (art. 69, do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez)
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do
Tocantins, aos 28/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00030320920218272731 Chave n. 982353492921
Denunciado: SINVAL RIBEIRO LOPES
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado SINVAL RIBEIRO LOPES, brasileiro, diarista, natural de Monte do Carmo/TO, nascido aos 08/12/1991, filho de Antônia
Ribeiro Barbosa e de Pedro Lopes dos Santos, inscrito no CPF sob o n. 013.656.042-33, atualmente em lugar incerto e não
sabido, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97). E, o qual
se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO,
o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 28/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e
subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00002000320218272731 Chave n. 424202929421
Denunciado: WELYTHON DHYONATTAN SOARES PEREIRA e MANOEL MARTINS DA COSTA
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 o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado WELYTHON DHYONATTAN SOARES PEREIRA, vulgo “NENZINHO”, brasileiro, solteiro, diarista, nascido em
26/12/1994, natural de Miracema Tocantins/TO, filho de Vaneide Divina Siqueira Soares e Antônio Luiz Cardoso Pereira, inscrito
no CPF n.º 056.765.611-06 e RG n.º 1.059.502 2ª Via SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2º, incisos I (revogado pela Lei n.º 13.654/2018) e II, (roubo majorado pelo emprego de arma e
concurso de pessoas) na forma do artigo 70 (concurso formal), ambos do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas,
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 28/04/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário), que digitei e subscrevi.

PEDRO AFONSO
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara
Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº 000072756.2015.8.27.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado RONICLEY CÂNDIDO DE JESUS, brasileiro,
solteiro, lavrador, nascido aos 02/05/1979, natural de Santa Tereza de Goiás-GO, filho de Ana Maria Cândida de Jesus, CPF nº
009.691.991-47, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para a entregar à
autoridade judiciária, em 48(quarenta e oito horas), a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação, em face da sua
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condenação: "Proíbo o denunciado de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por um ano (tempo de
pena aplicada artigo 293, caput do CTB)", conforme sentença que acompanha a presente. Para conhecimento de todos será
publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (27/04/2022). Eu___,
Grace Kelly Coelho Barbosa – Diretora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. Ass) M. LAMENHA DE SIQUEIRA - Juiz de
Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS
Ação Penal n° 0001123-91.2019.827.2733. Chave do Processo nº 484634297619. FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento
tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal n° 0000061-11.2022.8.27.2733, que a Justiça Pública, como
Autora, move contra WANDERSON FERREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE PEREIRA BORGES. E não sendo possível
CITAR pessoalmente o réu CARLOS HENRIQUE PEREIRA BORGES, brasileiro, solteiro, servente de obras, natural de Pedro
Afonso/TO, nascido aos 03 de fevereiro de 2002, filho de Edimilson Borges da Silva e Rosilene Pereira da Silva, portador do RG
nº 1.501.045 SSP/TO, inscrito no CPF nº 082.950.331-58, atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas do art.
180 do Código Penal, fica por meio do presente, CITADO para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer a resposta à acusação, nos
termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação quando necessário. Caso não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir
defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para oferecer a Defesa Escrita, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal.
Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois
mil e vinte e dois (28/04/2022). Eu___, Grace Kelly Coelho Barbosa - Diretora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. Ass)
M. LAMENHA DE SIQUEIRA - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00012955020218272737 - Estupro de vulnerável - Justiça Pública desta
Comarca – como Autora, move contra JOAQUIM ARTUR DE LIMA NETO, brasileiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido em
16/06/1992, filho de Franciliana Maria da Silva Lima, inscrito no CPF n° 030.017.753-43, encontrando-se em lugar incerto e não
sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias,
nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de
constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o
presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 27/04/2022. Laura Stefani
Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00020564720228272737 - Homicídio Qualificado - Justiça Pública desta
Comarca – como Autora, move contra LEIDIMAR BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, natural de Porto Nacional-TO,
nascido em 14/06/1983, filha de Doraci Barbosa do Espírito Santo, inscrita no CPF sob o nº 02251133178, encontrando-se em
lugar incerto e não sabido, fica então CITADA da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo
de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não
tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 27/04/2022.
Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal

2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00026211120228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: MARIA DA TRINDADE NUNES DOS SANTOS
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Requerido: JOSÉ SOUZA RIBEIRO
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, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº00026211120228272737, em que figura como vítima S, brasileira,solteiro,
natural de Ponte Alta do Tocantins/TO, nascido aos 14/06/1965, filha de Delmira Nunes Silva e do Manoel Nunes dos santos
,reside na Rua NC Vinte e nove,nº510,QD.A,LT.09,Nova Capital,Porto Nacional/TO,e, o requerido JOSÉ SOUZA RIBEIRO,
brasileiro, solteiro ,nascido aos 25/08/1969,e,reside na Rua NC 03,Nova Capital,Porto Nacional/TO, para que chegue ao
conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão
que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º,
caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme
disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da
ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os
pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das
seguintes medidas protetivas de urgência à JOSÉ SOUZA RIBEIRO: 1º) Proibição de JOSÉ SOUZA RIBEIRO de entrar em
contato com a vítima MARIA DA TRINDADE NUNES DOS SANTOS, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de
comunicação;2º) Proibição de JOSÉ SOUZA RIBEIRO freqüentar locais de convivência comum da vítima MARIA DA
TRINDADE NUNES DOS SANTOS, tais como sua residência, residência de parentes, locais de trabalho, igreja, entre outros;DO
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL.Considerando a gravidade e as particularidades do caso em análise, determino o
encaminhamento de JOSÉ SOUZA RIBEIRO para atendimento psicossocial a ser feito pela equipe multidisciplinar da CEPEMA
de Porto Nacional (que pode ser por videoconferência), devendo ser apresentado Relatório nos autos.Ficam as partes advertidas
de que as presentes medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a
ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão
automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar
a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser
instaurado procedimento criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida,
devendo ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há
interesse/necessidade na renovação, bem como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas
pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria
Pública pode acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao
requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das
medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da
Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e
Lei 12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja
encaminhada cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final
e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento
aos mesmos, caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente
decisão deverá servir como mandado de intimação.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema..DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 28 de Abril de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna ,
estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Central de execuções ficais
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) 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): ANTONIO DA CONCEICAO DOS
SANTOS - CPF/CNPJ Nº 031.292.071-71, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da
penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 327,39
(trezentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos: 000608463.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, para, caso queira, no prazo de 30
(trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei
6.830/80). Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) 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): ISAC JOSE DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 218.731.862-15, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 431,29
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(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos:
0008722-35.2020.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, para, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art.
8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) 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): ENIENES FERREIRA DIAS CPF/CNPJ Nº 917.331.031-04, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 324,45
(trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos:
0004890-28.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, para, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art.
8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARCIA LOPES DE MORAIS, CNPJ/CPF nº
36907120178, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0009732-17.2020.8.27.2737 - Chave: 555201427320, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.487,72 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
setenta e dois centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16,
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto
Nacional/TO.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EDITAL Nº 4894405 - 3ª PUBLICAÇÃO
AUTOS DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO Nº 0000338-45.2018.8.27.2740/TO
AUTOR: MARCOS LEVI SOUSA RODRIGUES
RÉU: SUELY RODRIGUES DE CARVALHO
Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude
e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou dele tiverem
conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, brasileira, nascida em
09/02/1971, portadora da Cédula de Identidade RG nº 997.057, SSP/TO, inscrita no CPF/MF nº 748.858.801-06, filha de
Leonardo Rodrigues de Carvalho e Luiza Pereira de Sousa Rodrigues, natural de Nazaré-TO, por incapacidade civil relativa, para
exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido nomeado CURADOR o Sr. MARCOS LEVI SOUSA RODRIGUES,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 0328546020072, SSP/MA, inscrito no CPF/MF nº 016.296.171-56, filho de
Leonardo Rodrigues e Luiza Pereira de Sousa, residente e domiciliado no Povoado Grotão, S/N, zona rural, próximo à igreja
Batista, Nazaré – TO, CEP 77895-000, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma
da Lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a interdita, sem autorização judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir
transcrita: "(...). Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por
consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO
A INTERDIÇÃO DE SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da
vida civil, nomeando - lhe como curador o requerente MARCOS LEVI SOUSA RODRIGUES, que deverá prestar o compromisso
de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda, não
podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a interdita, sem
autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de
pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição, os limites
da curatela. Sem custas e sem honorários. Após, certificado o trânsito em julgado, promova a baixa definitiva, com as cautelas
legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 25 de fevereiro de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz
de Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que
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será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Tocantinópolis-TO, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (14/03/2022). Eu, Márcia
Maria Gomes da Silva, Téc. Judiciária, que o digitei. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA
DUTRA, Juiz de Direito".

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Editais

Edital Nº 228, de 28 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como nos processos SEI nº
22.0.000003489-8 e 22.0.000010106-4, CONVOCA os candidatos a seguir especificados para, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem a documentação necessária à formalização da
contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021.
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – PALMAS – AMPLA CONCORRÊNCIA
NOTA
ORD
NOME
RESULTADO DEFINITIVO
ETAPA 2
6
ADELAINE DA CUNHA BATISTA
92
CADASTRO RESERVA
NS – ANALISTA JUDICIÁRIO - BANCO DE DADOS
NOTA
ORD
NOME
RESULTADO DEFINITIVO
ETAPA 2
2
MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
74
CADASTRO RESERVA
1. Os convocados deverão encaminhar a documentação por meio do e-mail institucional da respectiva Comarca de opção, o qual
poderá ser obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no endereço
https://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/comarcas/foruns.
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 32184251.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 990, de 27 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002479-9;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 10 de julho de 2022, os efeitos da Portaria nº 324 ASPRE, de 10 de
fevereiro de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos
julgamentos (decisões, sentenças) e despachos no 3º Juizado Especial da Comarca de Palmas, bem como a equipe do Cartório
NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 11 de abril de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 992, de 28 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de indicar gestores para acompanhamento das Metas Nacionais 2022 e o contido nos autos nº
22.0.000000899-4,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º da Portaria n. 52/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
"Art.
1º...........................................................................................................................................................................................................
...............
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Metas
Meta 1 de 2022 – Julgar quantidade maior
de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente, excluídos os
suspensos e sobrestados no ano corrente.
Meta 2 de 2022 – Identificar e julgar, até
31/12/2022, pelo menos, 80% dos
processos distribuídos até 31/12/2018 no
1º grau, 80% dos processos distribuídos
até 31/12/2019 no 2º grau, e 90% dos
processos distribuídos até 31/12/2019 nos
Juizados Especiais e Turmas Recursais.
Meta 3 de 2022 - Aumentar o indicador
"Índice de Conciliação do Justiça em
Números" em 2 pontos percentuais em
relação a 2021.
Meta 4 de 2022 – Identificar e julgar até
31/12/2022, 60% das ações de
improbidade administrativa e das ações
penais relacionadas a crimes contra a
Administração Pública, distribuídas até
31/12/2018, em especial a corrupção ativa
e passiva, peculato em geral e concussão.
Meta 5 de 2022 – Reduzir em 0,5 ponto
percentual a taxa de congestionamento
líquida de processo de conhecimento, em
relação a 2021. Cláusula de barreira: 56%.
Meta 8 de 2022 - Identificar e julgar, até
31/12/2022, 50% dos casos de feminicídio
distribuídos até 31/12/2020 e 50% dos
casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher distribuídos até
31/12/2020.
Meta 9 de 2022 - Realizar ações que
visem à difusão da cultura da inovação em
suas diversas dimensões e nas interações
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no
âmbito do Poder Judiciário.
Meta 10 de 2022 - Promover a
Transformação Digital – Justiça 4.0 (todos
os segmentos) - Implementar, durante o
ano de 2022, as ações* do Programa
Justiça 4.0 nas unidades jurisdicionais do
tribunal. *Juízo 100% Digital; Núcleos de
Justiça 4.0; Balcão Virtual; Plataforma
Digital do Poder Judiciário (PDPJ); Codex.
Meta 11 de 2022 - Promover os Direitos da
Criança e do Adolescente (Justiça do
Trabalho, Justiça Estadual e Justiça
Federal) - No 1º grau, 80% e no 2º grau,
95% dos processos em fase de
conhecimento, nas competências da
Infância e Juventude cível e de apuração
de ato infracional, distribuídos até
31/12/2020 nas respectivas instâncias.
Meta 12 de 2022 - Identificar e impulsionar
25% dos processos relacionados às ações

Coordenadora de
Metas de 1º Grau
Juiz Manuel de
Faria Reis Neto
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Gestor no 1º Grau

Gestor no 2º Grau

Juiz Esmar Custódio
Vêncio Filho

Desa.
Prudente

Juiz Marcelo Laurito
Paro

Desa. Jacqueline
Adorno

Juíza Silvana
Maria
Parfieniuk (NR)

Des. Helvécio de
Brito Maia Neto

Juíza Ana Paula
Araujo Aires Toribio

Desa.
Maria
Felipe

Juíza Rosa Maria
Rodrigues
Gazire
Rossi

Desa.
Maysa
Vendramini Rosal

Juíza Cirlene Maria de
Assis Santos Oliveira
(violência doméstica e
familiar)
e
Juiz
Cledson José Dias
Nunes (feminicídio)

Ângela

Etelvina
Sampaio

Coordenadora de
Metas de 2º Grau
Desa.
Maysa
Vendramini Rosal Não se aplica

Juíza Gisele Pereira
de Assunção Veronezi

Não se aplica

Des. Pedro Nelson de
Miranda Coutinho

Des. Pedro Nelson
de
Miranda
Coutinho

Juiz Adriano Gomes
de Melo Oliveira

Des. Adolfo Amaro
Mendes

Juiz
Wellington
Magalhães

Des. Pedro Nelson
de
Miranda
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ambientais distribuídos até 31/12/2021.
Metas Nacionais no que couber às Turmas
Juiz Jossanner Nery Nogueira Luna
Recursais
Metas Nacionais 1, 2, 3 e 5/2022, na parte
Juiz Arióstenis Guimarães Vieira"
que couber aos Juizados Especiais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Coutinho

Portaria Nº 997, de 28 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000030609-3,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º da Portaria n. 63/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a Comarca de
Itacajá, na atividade de julgamento (decisões e sentenças) e despachos, bem como na prática de atos cartorários,
pelo prazo de 90 (noventa) dias." (NR)
Art. 2º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 18 de abril de 2021, os efeitos da Portaria
n. 63/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de janeiro de 2022,
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de abril de 2022.
Publique.-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Decisões
PROCESSO
22.0.000011446-8
INTERESSADO
ASSUNTO
Decisão Nº 2117 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de solicitação oriunda da Comarca de Xambioá que visa à contratação dos serviços de hospedagem para 7 (sete)
jurados, (1) oficial de justiça e (2) policiais, para o júri marcado para o dia 27/04/2022, conforme evento nº 4293660.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4294335) e, existindo disponibilidade orçamentária
(evento 4294316), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação da empresa DANIELA LEAL ALVES 04175222154, CNPJ nº. 31.281.015/000107, com valor total de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) para a prestação dos serviços em tela, conforme Proposta sob o
evento 4293655.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. SPADG para publicação desta Decisão;
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que preconiza o art.
62 do Estatuto Licitatório;
3. CCOMPRAS para envio da NE à empresa prestadora do serviço; e
4. DF XAMBIOÁ para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 959/2022, de 27 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 2022/112402 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Silva de Moraes, Matrícula 990133, 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 Palmas-TO para Distrito do Município
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de Origem-TO, no período de 25/04/2022 a 25/04/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0051532-83.2019.8.27.272.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 960/2022, de 27 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 2022/112408 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para
Zona Rural-TO, no período de 18/04/2022 a 18/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo:0000335-47.2022.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 961/2022, de 27 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 2022/112431 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 Nova
Rosalandia-TO, no período de 28/04/2022 a 28/04/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0000248-73-2022.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 962/2022, de 27 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 2022/112248 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 02/05/2022 a 03/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000959-97.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 963/2022, de 27 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 2022/112403 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gleicileia Cruz Silva, Matrícula 357935, 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 Filadelfia-TO para Barra do Ouro-TO,
no período de 27/04/2022 a 27/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000022027.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 964/2022, de 27 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 2022/112244 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, 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 Novo Alegre-TO para
Lavandeira-TO, no período de 06/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000989-33.2019.8.27.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 965/2022, de 27 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 2022/112243 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, 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 Augustinopolis-TO para
Zona Rural-TO, no período de 03/05/2022 a 03/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0006340-53.2020.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 966/2022, de 27 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 2022/112241 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Edilene Pereira da Silva, Matrícula 357990, 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 Araguaina-TO para Sao Bento do
Tocantins-TO, no período de 30/04/2022 a 30/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0006877-32.2018.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 967/2022, de 27 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 2022/112310 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, 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 Araguana-TO, no
período de 06/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00243442420188272706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 968/2022, de 27 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 2022/112400 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, 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 Goiatins-TO para Campos LindosTO, no período de 05/05/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000374063.2019.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 969/2022, de 27 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 2022/112401 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elkysandra Lima do Nascimento , Matrícula 356684, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO
para Recursolandia-TO, no período de 03/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0000509-19.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 970/2022, de 27 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 2022/112321 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, 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 Paraiso do Tocantins-TO para
Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 06/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0001312-70.2022.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 971/2022, de 27 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 2022/112323 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 Araguana-TO, no
período de 09/05/2022 a 09/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo: 00243442420188272706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 972/2022, de 27 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 2022/112423 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatielly Rodrigues da Silva, Matrícula 357026, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 18/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de realizar atendimento no CEJUSC Itinerante realizou
na Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 973/2022, de 27 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 2022/112354 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Maurilandia do Tocantins-TO, no período de
28/04/2022 a 28/04/2022, com a finalidade de realização de visita em correição cidade Maurilândia- Comarca de Itaguatins/TO,
conforme SEI 22.0.000009612-5.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 153,33, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Maurilandia do Tocantins-TO, no período de 28/04/2022 a
28/04/2022, com a finalidade de realização de visita em correição cidade Maurilândia- Comarca de Itaguatins/TO, conforme SEI
22.0.000009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 974/2022, de 27 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 2022/112424 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 211572, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para AraguainaTO, no período de 12/04/2022 a 12/04/2022, com a finalidade de acompanhar equipe da Presidência, representando a
Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, em evento da Coordenadoria de Gestão
Socioambiental e Responsabilidade Social (Cogersa/TJTO), conforme SEI 22.0.000001211-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 975/2022, de 27 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 2022/112426 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977,
o valor de R$ 229,38, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 613,30, descontado o valor de R$
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de
20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de reunião institucional com os Juízes, conforme SEI 22.0.000001211-8.
Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é
R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de reunião institucional com os Juízes,
conforme SEI 22.0.000001211-8.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 168,05, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a
finalidade de reunião institucional com os Juízes, conforme SEI 22.0.000001211-8.
Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022,
com a finalidade de reunião institucional com os Juízes, conforme SEI 22.0.000001211-8.
Art. 5º Conceder à Magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 211572, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO,
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no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de reunião institucional com os Juízes, conforme SEI 22.0.0000012118.
Art. 6º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor
unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de reunião institucional
com os Juízes, conforme SEI 22.0.000001211-8.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 948/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 160/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010789-5, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Loureiro e Figueiredo Comércio de Veículos - Ltda, que tem por objeto a aquisição de veículo
zero quilômetro para atender as necessidades do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araujo Miranda, matrícula 204861, como gestor do contrato nº 160/2022, e o servidor Acácio
Lopes Lima, matrícula 185243, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 949/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 160/2022, referente ao
Processo Administrativo 22.0.000010789-5, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Loureiro e Figueiredo Comércio
de Veículos - Ltda, que tem por objeto a aquisição de veículo zero quilômetro para atender as necessidades do Estado do
Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Jhonne Araujo Miranda, matrícula 204861;
II - Acácio Lopes Lima, matrícula 185243; e
III - Joana Darc Batista Silva, matrícula 352416.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 945/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 157/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000003081-0, celebrado por este
Tribunal e a empresa Construplac Construtora - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia
para execução de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Pedro Afonso.
RESOLVE:
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Art. 1º. Designar o servidor Dorvely Sobrinho Costa, matrícula 353219, como gestor do contrato nº 157/2022, e o servidor
Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 946/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de abril de 2022
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 157/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000003081-0, celebrado por este
Tribunal e a empresa Construplac Construtora - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia
para execução de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Pedro Afonso.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula nº 358413, como fiscal do contrato nº. 157/2022, e a
servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 353366, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67
da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato
até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 976/2022, de 28 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 2022/112569 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, 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 Araguaina-TO para Santa
Fe do Araguaia-TO, no período de 29/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Daniela Paula Alencar, Matrícula 990287, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 29/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 3º Conceder à colaboradora eventual Francinete Nolêto Pinto, Matrícula 358999, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 29/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 4º Conceder à colaboradora eventual Valdene Martins Soares, Matrícula 359307, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 29/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 977/2022, de 28 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 2022/112592 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977,
o valor de R$ 229,38, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 613,30, descontado o valor de R$
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no
período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás,
conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é
R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de
magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta
Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 168,05, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a
finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia
aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a
26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 5º Conceder ao Magistrado Roniclay Alves de Morais, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
211474, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no
período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás,
conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 6º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS,
Matrícula 353243, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado
o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para PequizeiroTO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás,
conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 7º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor
unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a
visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia aos municípios de
Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 8º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
106174, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no
período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás,
conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 168,05, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a
finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia
aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 10º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a
26/04/2022, com a finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado da Bahia aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 11º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 168,05, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a
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finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia
aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 12º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 168,05, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a
finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia
aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 13º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Nunes da Silva Neto, Matrícula 364054, o valor de R$ 168,05, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a
finalidade de acompanhar a visita da comitiva de magistrados e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia
aos municípios de Pequizeiro, Araguaína, SAnta Fé do Araguaia e Ananás, conforme SEI 22.0.000011575-8.
Art. 14º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 978/2022, de 28 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 2022/112506 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Elma Pereira Gomes, Matrícula 357105, o valor de R$ 993,58, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 02/05/2022 a
06/05/2022, com a finalidade de participar do laboratório presencial na ESMAT, correspondente as atividades da Secretaria
Unificada de Execução Penal (SEUP), conforme SEI 22.0.000011669-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 979/2022, de 28 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 2022/112568 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, 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 Araguaina-TO para Santa
Fe do Araguaia-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 2º Conceder ao colaborador eventual Paulo Pimentel Gomes Neto , Matrícula 355013, 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 Araguaina-TO para Santa
Fe do Araguaia-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 3º Conceder ao colaborador eventual Sérgio Lemes Correia, Matrícula 352948, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante da
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 980/2022, de 28 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 2022/112567 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Amanda Quintas Queiroz, Matrícula 354481, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
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Araguaia-TO, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante na
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Tatielly Rodrigues da Silva, Matrícula 357026, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos no CEJUSC Itinerante na
Cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, conforme SEI 22.0.000008040-7.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 981/2022, de 28 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 2022/112561 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mayquelene Gomes Lima Andrade, Matrícula 354396, o valor de R$ 993,58,
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de
02/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de participar do laboratório presencial na ESMAT, correspondente as atividades da
Secretaria Unificada de Execução Penal (SEUP), conforme SEI 22.0.000011669-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 982/2022, de 28 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 2022/112415 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Sao Miguel do Tocantins-TO, no período de
11/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.0000096125.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, 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 Itaguatins-TO para Sao Miguel do Tocantins-TO, no período de 11/05/2022 a
11/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 983/2022, de 28 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 2022/112409 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Sao Miguel do Tocantins-TO, no período de
10/05/2022 a 10/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.0000096125.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, 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 Itaguatins-TO para Sao Miguel do Tocantins-TO, no período de 10/05/2022 a
10/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 984/2022, de 28 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 2022/112391 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Axixa do Tocantins-TO, no período de 09/05/2022
a 09/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000009612-5.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, 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 Itaguatins-TO para Axixa do Tocantins-TO, no período de 09/05/2022 a
09/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 985/2022, de 28 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 2022/112390 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de
06/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000096125.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, 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 Itaguatins-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 06/05/2022 a
06/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.00009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 986/2022, de 28 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 2022/112388 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de
05/05/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000096125.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, 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 Itaguatins-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 05/05/2022 a
05/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.00009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 987/2022, de 28 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 2022/112387 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, 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 Itaguatins-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de
04/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.000096125.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Edson Silva de Carvalho, Matrícula 358250, 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 Itaguatins-TO para Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 04/05/2022 a
04/05/2022, com a finalidade de realização de visitas para correição geral ordinária, conforme SEI 22.0.00009612-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 988/2022, de 28 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 2022/112603 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Sergio Ricardo Alvarez de Marins, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula
353352, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para AnanasTO, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de proceder a manutenção em alguns computadores do prédio do
fórum e a manutenção da rede/servidor, conforme SEI 22.0.000012153-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 989/2022, de 28 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 2022/112598 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Rosane Luiz do Rosario Santos, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 192836,
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 Parana-TO para Gurupi-TO, no
período de 27/04/2022 a 28/04/2022, com a finalidade de emissão de Certificado Digital Cert-JUS, conforme SEI 2200000010158.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 990/2022, de 28 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 2022/112576 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, 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 Porto Nacional-TO, no período de 29/04/2022 a
29/04/2022, com a finalidade de realizar a vistoria de técnica no circuito de energia do Fórum de Porto Nacional, em virtude
inúmeras danos materiais como queima de Switches dos racks que ocasiona a falta de internet nas serventias, conforme SEI
22.0.00000061-6.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, 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 Porto Nacional-TO, no período de 29/04/2022 a 29/04/2022, com
a finalidade de realizar a vistoria de técnica no circuito de energia do Fórum de Porto Nacional, em virtude inúmeras danos
materiais como queima de Switches dos racks que ocasiona a falta de internet nas serventias, conforme SEI 22.0.00000061-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5175 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

74

PORTARIA DIÁRIAS Nº 991/2022, de 28 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 2022/112421 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 02/05/2022 a
06/05/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva nas referidas comarcas, conforme SEI's
22.0.000000012-8, 22.0.000000026-8 e 22.0.000000045-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2020
ROCESSO 20.0.000004260-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Adevanilde da Silva Rodrigues
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 54/2022, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Adevanilde da Silva Rodrigues, em virtude da solicitação da Credenciada evento
4289166, e Informação nº 13907/2022 - GGEM evento 4289176, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de
Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Couto
Magalhães;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Pequizeiro.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade aos autos 20.0.000004260-0, ao Termo de
Credenciamento nº 54/2020, ao O Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário
da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019, e no que
couber às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRTÔNICO – SRP Nº 14/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022
PROCESSO 22.0.000010638-4
CONTRATO Nº 159/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Extinseto, Imunização e Controle de Pragas - EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de combate e controle de vetores em geral, nas
instalações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor global estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 53.797,54 (cinquenta e três mil setecentos e
noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários
à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O Presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no respectivo crédito orçamentário
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021
PROCESSO 22.0.000001133-2
CONTRATO Nº 163/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Pinheiro & Gasparin - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às
necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com prestação de serviços no município de
Palmas.
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 37.125,00 (trinta e sete mil cento e vinte e cinco reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 9/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022
PROCESSO 22.0.000010655-4
CONTRATO Nº 158/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Fortclean Comércio de Equipamentos – EIRELI
OBJETO: Aquisição de cones de sinalização e lixeiras com pedal, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 24.792,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e dois reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000010948-0
CONTRATO Nº 164/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Marcos Vinicius Pereira Brito
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Filadélfia.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022
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EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000010659-7
CONTRATO Nº 166/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Cláudia Regina Carreira Marques
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do curso de Inglês – Nível Básico, para magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense.
VALOR: O valor global presente Instrumento é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), incluídos todos os valores referentes a
honorários e os impostos que correspondem a CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000010666-0
CONTRATO Nº 167/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Edwin Angel Torres Torres
OBJETO: Contratação de instrutor para ministrar o curso Espanhol – Nível Básico, para magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense, modalidade Ead.
VALOR: O valor global para a realização do curso é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incluídos o valor dos honorários e os
impostos que correspondem ao CONTRATADO.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022
PROCESSO 22.0.000010702-0
CONTRATO Nº 165/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Castro Soluções Integradas - Ltda
OBJETO: Aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 5.487,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2019
PROCESSO 19.0.000004465-5
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Zetrasoft – Ltda
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 32/2019, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 02/05/2022 a
01/05/2023, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2021
PROCESSO 21.0.000011328-7
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Araguaia Motors Comércio de Veículos e Peças - Ltda
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº. 150/2021, por mais 12 (doze) meses, e a inclusão de obrigações pertinente à
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº. 150/2021, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de
24/06/2022 a 23/06/2023, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2277
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 106/2021
PROCESSO 21.0.000000487-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: R & R Empreendimentos e Serviços Ltda - ME
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº. 106/2021, por mais 12 (doze) meses, o reajuste dos serviços conforme
Cláusula Oitava do referido Contrato e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº. 106/2021, por mais 12
(doze) meses, ou seja, pelo período de 13/05/2022 a 12/05/2023, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses.
DO REAJUSTE: Fica reajustado o Contrato nº 106/2021, evento 3679291, conforme previsto no item 8.1, da Cláusula Oitava,
pelo Índice IPC (FIPE) - Índice de Preços ao Consumidor, evento 4188004, acumulado no período de fevereiro/2021 a
janeiro/2022, com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
O reajuste de 9,6129%, aplicado a partir de 13 de maio de 2022, acrescendo ao valor mensal à quantia de R$ 14,42 (quatorze
reais e quarenta e dois centavos), passando o valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para R$ 164,42 (cento e
sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), e o valor global de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para R$ 1.973,04
(um mil novecentos e setenta e três reais e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.

Extratos das atas de registro de preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 59/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000030036-2
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 26/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes - Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de crachás funcionais para atender as necessidades do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 165/2022
PROCESSO 22.0.000011641-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Marlene Romão da Silva Oliveira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins.
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 164/2022
PROCESSO 22.0.000011622-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Mircia Rodrigues Parente da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Ananás e Cidade de Ananás.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 162/2022
PROCESSO 22.0.000011691-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Fabiane Andrade Barros
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Formoso do Araguaia e Cidade de Formoso do Araguaia.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 153/2022
PROCESSO 22.0.000011278-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Jéssica Soares Peixoto
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Dueré e Cidade de Dueré.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 146/2022
PROCESSO 22.0.000010944-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Anna Paula Vieira Rosa Rachid
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 157/2022
PROCESSO 22.0.000011260-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Adriana Gonçalves Pinto Alvarenga
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e Cidade de Fortaleza do Tabocão.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 159/2022
PROCESSO 22.0.000011259-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Rubens Martins da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca Palmas e Cidade Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 158/2022
PROCESSO 22.0.000011393-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Wallerya Crystyna de Melo Freire
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi.
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 155/2022
PROCESSO 22.0.000011294-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Dayanna Dias Tavares dos Santos
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 151/2022
PROCESSO 22.0.000011054-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Joceane Silva Parente
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Augustinóplis e Cidade de Augustinóplis.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 149/2022
PROCESSO 22.0.000011098-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Virginia de Moura Fragoso
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 160/2022
PROCESSO 22.0.000011634-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Heliana Portilho Pereira Fuhr
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 199/2019
PROCESSO 19.0.000027255-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Izadora Maia de Carvalho
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga IZADORA MAIA DE CARVALHO 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 199/2019.
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO:
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2/2022
PROCESSO 22.0.000003286-0
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com interveniência da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense – ESMAT e o Estado do Tocantins, Por Intermédio da Secretaria de Estado da Educação.
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a inscrição de até 2 (dois) servidores lotados na assessoria jurídica
da Secretaria da Educação, para acesso à biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, nas plataformas da
Revista dos Tribunais online, Biblioteca Digital Fórum de Livros e a Biblioteca Digital ProView.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência pelo período de
24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis até o limite de 36 (trinta e seis) meses por interesse das partes.
DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2022.

Termos de doação

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 1/2021
PROCESSO: 21.0.000000350-3
DOADORA: Comarca de Gurupi - TO.
DONATÁRIA: Secretaria de Cidadania e Justiça
OBJETO: Doação de bens em conformidade com os artigos 47 e 54 da Portaria nº 145/2011, o artigo 17, inciso II, alínea “a”, da
Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto 2021.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 340/2022, de 27 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA,
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE
EXECUÇÃO PENAL, no período de 25/04/2022 a 25/04/2022;
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CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/112447;
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
358418

VALMIR MARTINS SOARES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

25/04/2022 à 25/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 341/2022, de 27 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA,
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE
EXECUÇÃO PENAL, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/112446;
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
358418

VALMIR MARTINS SOARES

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

18/04/2022 à 20/04/2022

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

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 342/2022, de 27 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de
Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, matrícula nº
352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL, no
período de 11/04/2022 a 12/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/112445;

RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a)
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

358418

VALMIR MARTINS SOARES

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

Cargo

Período

CEDIDO AO TJTO

11/04/2022 à 12/04/2022

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 343/2022, de 28 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR , matrícula nº
216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL
DE MANDADOS, no período de 25/03/2022 a 23/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/112564;

RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a)
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

353280

MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO

Cargo

Período

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 25/03/2022 à 23/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 078, de 2022 –SEI Nº 22.0.000004159-2
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
026 de 2022 – SEI Nº 22.0.000004159-2, publicado no Diário da Justiça nº 5132, do dia 17 de fevereiro, de 2022, pp. 41-43, o
nome do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Prática – Turmas I e II para CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO
EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA, a data de sua realização para o período 16 de maio a 16 de dezembro de 2022, bem
como o quantitativo de vagas e o cronograma e o nome das tutoras/supervisoras de estágio, conforme segue:
2. VAGAS:
Quantidade de Vagas: 32
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA
Etapa

Datas
As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs
1ª ETAPA
para o ano de 2022, no período de 16 de maio a 15 de agosto
Observador(a)
de 2022, e serão repassadas aos alunos e às alunas
posteriormente.
As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs
2ª ETAPA
para o ano de 2022, no período de 16 de agosto de 17 de
Comediador(a)
outubro de 2022, e serão repassadas aos alunos e às alunas
posteriormente
As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs
3ª ETAPA
para o ano de 2022, no período de 18 de outubro a 16 de
Mediador(a)
dezembro de 2022, e serão repassadas aos alunos e às alunas
posteriormente
Carga Horária Total
60 horas-aula

Carga Horária
20 horas-aula

20 horas-aula

20 horas-aula

5.1 TUTORES/SUPERVISORAS DE ESTÁGIO
5.1.1

Nome
Síntese
Currículo

Beatriz Alves da Luz
Graduada em Direito, pela Faculdade Católica Dom Orione, 2014. Pós-Graduada em Direito Público com
Ênfase Gestão Pública, pela rede de ensino Damásio Educacional, 2016. Expositora da Oficina de Pais e
do Filhos, pela formação em Mediação Judicial pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 2015. Mediadora e
Conciliadora, certificada pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense, 2016. Facilitadora da Justiça
Restaurativa, certificada pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense, 2016. Atuou como
conciliadora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), da Comarca de
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Araguaína, no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, de outubro de 2014 até 28 de fevereiro de
2018. Atualmente é assessora jurídica da Vara de Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de
Araguaína-TO no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e instrutora em formação em Mediação
Judicial, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Fonte: http://lattes.cnpq.br/8691936444374242
9.1.2
Nome

Celma Laurinda Freitas Costa
Graduada em Direito, pelo Centro de Ensino Superior de Jataí, Goiás (CESUT). Doutora em Educação,
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Doutora em Ciências da Religião, pela PUC
Goiás. Doutora em Direito, pelo programa Dinter com Estácio de Sá e Centro Universitário de Goiás (UniAnhanguera). Doutora em Direito, pela Universidad del Museo Argentino (UMSA), Argentina. Mestra em
Educação, pela PUC Goiás. Mestra em Direito no ramo de Soluções Alternativas de Controvérsias
Empresariais, pela Escola Paulista de Direito (EPD). Mestra em Antropologia Cultural no ramo de
Ciências Sociais e Jurídica, pelo Instituto Iberoamerica da Universidade de Salamanca (USAL), Espanha.
Especialista em Gestão e Direito Educacional, pelo ILAPE. Especialista em Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem, pelo Centro Universitário de Goiás (Uni-Anhanguera). Especialista em Direito
Síntese do Currículo Notarial e Registral, pela Uniderp. Ex-Professora substituta da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Militou como advogada na área empresarial, trabalhista e cível em Goiânia, Goiás, 1992-2012. Instrutora
com formação em instrutoria, pelo CNJ para capacitação de conciliadores(as) e mediadores(as).
Mediadora e conciliadora judicial, capacitada pelo TJ/GO, tendo atuado como mediadora, conciliadora e
instrutora voluntária no TJ/GO. Foi diretora acadêmica e coordenadora do curso de Direito da Faculdade
de Inhumas (FacMais). Oficiala de Registro Civil, Comarca de Santa Vitória-Tribunal, Minais Gerais,
2013-2015. Atualmente é professora universitária na FacMais. Pesquisadora na área da Mediação e
Conciliação sobre o "Projeto Mediar é Divino!", iniciado pelo TJ/GO, e sobre a Conciliação e Mediação
em serventias extrajudiciais. Articulista. Notária (tabeliã) na Comarca de Garanhuns, Pernambuco, desde
2018.
9.1.4
Nome
Hellen Cristini da Silva Leme
Pós-Graduada em Gestão do Judiciário, pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Pós-Graduada em
Direito Público, pela Universidade Anhanguera (UNIDERP). É Técnica Judiciária do Tribunal de Justiça
Síntese do Currículo do Estado do Tocantins e conciliadora judicial no Cejusc da Comarca de Gurupi-TO.
Fonte: http://lattes.cnpq.br/3575895887903762
9.1.5
Nome

Lorena da Cruz Neves Pimenta Gutierrez
Possui graduação em Direito pela Faculdade Católica do Tocantins (2012). Expositora da Oficina de Pais
e Filhos (2017). Mediadora e Conciliadora certificada pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(2016). Facilitadora da Justiça Restaurativa em formação pela Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (2019). Atualmente é Assessora Jurídica do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
Síntese do Currículo
de Solução de Conflitos no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Instrutora em formação em
Mediação Judicial pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2211975P0

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação.
Palmas-TO, 26 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.

