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SEÇÃO JUDICIAL
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0004502-97.2014.8.27.2706/TO
AUTOR: VANHA MARTINS FERREIRA
AUTOR: VIVIANE MENDES BRAGA
AUTOR: MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES
RÉU: TEODORO WANDERLEY NETO
RÉU: MARCOS FABIANE A. FEITOSA
EDITAL Nº 4922397 - JUSTIÇA GRATUITA
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: INTIMAÇÃO
CHAVE: 301418412814
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o executado MARCOS FABIANE A. FEITOSA (qualificação
desconhecida), ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 201, para pagar
voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme
determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2)
CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado
pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e
afixado no placar do Fórum local.
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => eProc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905,
telefone (63) 3501-1500.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16/03/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado.
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 4922397v4 e do código CRC c5ac7b98

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

Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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
os (a) acusados (a): JOSÉ CARLOS CORREIA PEREIRA, brasileiro, solteiro, soldador, nascido aos 25.09.1995, natural de
Carolina-MA, filho de Domingos Alves Pereira e de Maria Nazaré Pereira, portador do RG nº. 1285756, inscrito no CPF sob o nº.
060.222.381-45, o qual foi denunciado nas penas do Artigo 180, caput, art. 331, caput, e art. 147, caput, c/c art. 61, I, na
forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0007321-60.2021.8.27.2706, e como está em
lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 04 de Maio de 2022. Eu, Silvio
Eduardo Mourão de Novais, servidor de secretaria judiciário, digitei o presente.
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Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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 o acusado: ALEXANDRE FERNANDES DE SOUSA, vulgo “Ananás” ou “Lepreu”, brasileiro, solteiro, nascido aos
01.01.2001, natural de Fortaleza/CE, filho de Marcenilda Fernandes de Sousa, nascido aos 01.01.2001, Certidão de Nascimento
nº. 00007859971, livro A nº. 107, Fls. 159, nº. 030349, o qual foi denunciado nas penas do Artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I,
por duas vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0014062-19.2021.8.27.2706, e
como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 04 de
Maio de 2022. Eu, Silvio Eduardo Mourão de Novais, servidor de secretaria judiciária, digitei o presente.
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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
os (a) acusados (a): JOSÉ CARLOS BARROS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Araguaína/TO, nascido em 01/05/1975, filho
de José Batista dos Santos e Jesoilda Barros dos Santos, CPF 027.115.521-36, atualmente em local incerto ou não sabido, o(a)
qual foi denunciado(a) nas penas do o art. 121, § 2º, incisos II, III, e VI, e art. 211, ambos do Código Penal (homicídio
qualificado pelo motivo fútil, valendo-se de meio cruel, e praticado contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino e ocultação de cadáver), c/c art. 69 do CP, nos autos da ação penal nº 0023110-02.2021.8.27.2706, e como está
em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo
para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins
e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio
do ano de dois mil e vinte e dois (11/05/2022), Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária.
Edital de Citação com prazo de 15 dias
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital
CITAR o (a) acusado(a): AFONSO ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, união estável, natural de Araguaína/TO, nascido em
22 de maio de 1965, filho de Teresa Alves da Silva e Alceno Ribeiro de Sousa, RG nº 38237 SSP/TO, residente na Fazenda
Corumbatã, situada rodovia TO 222, KM 134, zona rural, Aragominas/TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do art. 121, §
2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado qualificado por motivo fútil e recurso
que dificultou a defesa da vítima), com as implicações da Leis n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), nos autos da
ação penal nº 0014316-89.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim
exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do
acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
"Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca
de Araguaína, Estado do Tocantins, 11 de maio de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00168345220218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e ELISMAR NASCIMENTO RODRIGUES, filho de
EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES e MANOEL MESSIAS ALVES RODRIGUES, nascido em 18/09/1997,
portador do RG 1338560,sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze)
dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art .ate o final julgamento, sob pena de
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio
Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00221614620198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e DAVID MICHAEL GOMES MADEIRA, brasileiro,
limpador de poços, união estável, nascido em 07/11/1996, natural de Guariba/CE, filho de Hilario Madeira e Lindalva Gomes da
Silva, RG 146.125-9 SSP/TO, CPF 046.082.771.54, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito
no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso artigo 157, § 2º, inciso II, e
§ 2º-A, inciso I, c/c artigo 29 e 62, inciso IV, todos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, parágrafo único, do
Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E
para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio
digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao
Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00155212720198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e LOURIVAL PAULO DA COSTA FREIRE, brasileiro,
solteiro, garçom, natural de Palmeirais/PI, nascido em 07/03/1973, filho de Pedro Teodoro Freire e Cecilia da Costa Freire, RG
n.º 1.607.083 SSP/TO, CPF nº 487.130.903-72, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no
prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 306, caput, da Lei
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida,
contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será
publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de
Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00063416020148272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e MARCOS VINICIUS MIGUEL DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Alcides Miguel dos Santos e Josilene Pereira Santos, natural de Araguaina-TO,
nascido aos 24.04.1992, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze)
dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 306, c/c artigo 298, III, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e agravante da falta de habilitação). Ate o final julgamento, sob pena de
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio
Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00178348720218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e FERNANDA SILVA VALÉRIO, brasileira, CPF
060.965.451-90, RG 1482438 - SSP/TO, filha de Cleidiane Silva Leal e Antônio Francisco Valério, solteira, natural de
Tailândia/PA, nascida em 09/11/1994, com 25 anos de idade à época do fato, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
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ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de
ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso no art. 306, caput c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e art. 129, §12, art. 329, caput, art. 331, caput,
todos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, caput, do CP. Ate o final julgamento, sob pena de
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio
Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00003347120228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,
ajudante de pedreiro, natural de Tocantinópolis/TO, nascido em 29/04/1994, filho de Maria Edna Dias de Oliveira e Sebastião
Pereira da Silva, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no157, § 2º, inc. II (concurso de pessoas), do Código Penal
Brasileiro, ambos do Código Penal, observando-se as prescrições da Lei n.º 8.072/90.. Ate o final julgamento, sob pena de
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio
Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00175671820218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e CRISTIANE PEREIRA ROCHA, brasileira, solteira,
autônomo, nascida em 31/03/1980, RG 24478881 SEJUSP/MT, CPF 518.430.802-49, filha de Elio Pereira da Silva e Belinha
Rocha Pereira, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 302, §3º e artigo 303, caput, por quatro vezes,
todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal. Ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 11 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de
Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

3ª vara cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº0018873-61.2017.8.27.2706, Chave nº 458491276417, proposta
por ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S, em desfavor do MARCO AURÉLIO SILVA BARROS, sendo o presente Edital para
INTIMAR o executado MARCO AURÉLIO SILVA BARROS, solteiro, funcionário público, portador do CPF 710.681.471-72, RG
464004 SSP/TO,atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$
34.966,25, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento), acrescidos das cominações legais, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento)
e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s)
executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do CPC, conforme pedido formulado no evento 73.
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Tudo de conformidade com o despacho do evento 77.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois(09/05/2022) .Eu, Keila Lopes,Servidora do Judiciário, que
digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na
forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0021716-96.2017.8.27.2706, Chave º381725351517, proposta
por MARIA LIMA DE ALMEIDA e FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA em desfavor de SIMONE DE OLIVEIRA, SANTO
MOUIS DE OLIVEIRA, MÔNICA DE OLIVEIRA PÊSSEGO, MARIA SILVIA DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, MARIA
JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, MANOEL DE OLIVEIRA, MANOEL DE OLIVEIRA FILHO,
LUCILENE DE OLIVEIRA MOTA e JOÃO NETO DE OLIVEIRA sendo o presente Edital para CITAR o possuidor/proprietário do
imóvel confrontante pela lateral esquerda, a saber, Lote nº 10-B, Quadra nº 01, situado na Rua Ipiranga, Setor Noroeste,
AraguaínaTO, por todos os termos da inicial, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, contestar a ação, onde os requerentes
requerem que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado Lote nº 10-C, da Quadra nº 01, situado na Rua
Ipiranga, Setor Noroeste (Loteamento Panorama), Araguaína-TO, com área de 312 m² (trezentos e doze metros
quadrados), ciente que não sendo oferecida contestação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 81 a seguir transcrito: "Cite-se a confrontante, Maria
do Socorro Conceição de Sousa no seguinte endereço: na Rua Primavera, nº 679, Setor Noroeste, Araguaína-TO; Cite-se a
confrontante, Estela Lima Pires Lessa, no seguinte endereço: na Rua Primavera, nº 659, Setor Noroeste, Araguaína-TO; Cite-se
por edital possuidor/proprietário do imóvel confrontante pela lateral esquerda, a saber, Lote nº 10-B, Quadra nº 01, situado na
Rua Ipiranga, Setor Noroeste, AraguaínaTO; Expeça-se carta precatória de citação de Maria Silvia de Oliveira e Maria da
Conceição de Oliveira, tendo em vista ter sido devolvida sem o cumprimento (evento 35). Intimem-se a União, do Estado e do
Município para que se manifestem acerca de eventual interesse na causa. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 de maio de 2022. Eu, Antonio Edvan de Sousa,
servidor de secretaria, que digitei. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.

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

EDITAL Nº 5352687, de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
50001511620028272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS
em face de OSVANDO VAZ PINTO, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.864.761/0001-91e
OSVANDO VAZ PINTO, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 440.148.561-00, sendo o mesmo para INTIMAR as partes
executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente
as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 95 - APELAÇÃO1, referente a
SENTENÇA, proferida no evento 91 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (prescrição intercorrente). 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 10 dias do mês de maio de 2022.
Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

Edital de Intimação da Sentença com prazo de 15 (quinze) Nº 5367278
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 500419041.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DEUSAMAR MARTINS BRINGEL, CNPJ/CPF nº
08147710178, 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 23 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
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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." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 11 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5361951
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 001542869.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de L.A DE CASTRO COMERCIO - ME e LUCIANE ALVES
DE CASTRO GUIMARAES, CNPJ/CPF nº 11.287.392/0001-38 e 002.561.691-95, 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 64 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de
mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno as executadas ao pagamento das
despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente 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. Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao
pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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. Intime-se. Cumpra-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 10 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Edital de Intimação de Sentença comn prazo de 15 (quinze) dias Nº 5367819
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 500046644.2002.8.27.2706, proposta pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de RENATA ABRANTES DE OLIVEIRA QUARESMA, JOAO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR e PREMIER INDUSTRIA
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF nº 401.174.482-49, 513.733.782-04 e 73.754.434/0001-50, sendo o mesmo
para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença
proferida no evento n.º 108 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 o 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). Intimem-se. Cumpra-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 11. dias do mês de maio de 2022.
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5361802
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 500073216.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de RAIMUNDO NONATO AGUIAR ARRUDA e RAIMUNDO NONATO AGUIAR ARRUDA, CNPJ/CPF nº 590.471.191-34 e
37.317.294/0001-90, 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 63 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 o 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. Intimemse 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). Intimem-se. Cumpra-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 10 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5362202
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 500027392.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de ANGELA MARIA SILVA ARAUJO CPF nº 354.393.511-91, 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 127 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, reconheço de ofício
a prescrição originária do crédito tributário executório e, consequentemente, EXTINGO o feito, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso I, do
Código Tributário Nacional, redação anterior a LC 118/2005. 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 o 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 quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se as diligências
necessárias para levantamento do valor constrito em favor da parte executada (evento 65), bem como, com a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens em sua titularidade; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumprase." 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 10 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000203-75.2003.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: NORMA CÁRITA RAMOS
RÉU: NEIA LUCIA RAMOS BRINGEL
RÉU: HOPE MODAS LTDA
No intuito de impugnar o presente feito, a parte executada ajuizou embargos à execução fiscal (autos nº
00077953120218272706), onde fora proferida sentença a qual extinguiu a presente ação (sentença acostada ao evento 81). Pois
bem. Conforme dito, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal nº 00077953120218272706 extinguiu a
presente ação, motivo pelo qual o que cabe a este Juízo é a determinação do arquivamento destes autos. Ademais, não há que

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5184 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

9

se falar em nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que os referidos embargos à execução
fiscal constituíram-se em defesa da parte executada ao presente procedimento executivo, bem como porque na sentença
proferida naqueles autos constou de forma expressa a extinção desta execução fiscal e a condenação do ESTADO DO
TOCANTINS ao pagamento da verba honorária. Ademais, promova o desfazimento de quaisquer penhoras realizadas nos
presentes autos conforme determinado na sentença proferida em sede de Embargos. Por fim, determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que promova o arquivamento do presente feito e, por conseguinte, intime as
partes acerca do presente despacho. 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. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018078-26.2015.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente 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. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. 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. Intime-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000295-09.2010.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: ALOISIO GEBHARD HAMMERER
Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito sem resolução de
mérito, em face de abandono processual de causa por mais de 30 (trinta) dias. Sem condenação em honorários advocatícios.
Quanto às custas processuais, CONDENO o exequente ao pagamento das mesmas, tendo em vista que depois de intimado,
manteve-se silente por vários anos. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes
sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva,
e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEMSE os autos com as cautelas de praxe.
Execução Fiscal Nº 5013463-73.2013.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: RENATA ABRANTES DE OLIVEIRA QUARESMA
RÉU: JOAO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RÉU: PREMIER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
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 o
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
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autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 5000203-75.2003.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: NORMA CÁRITA RAMOS
RÉU: NEIA LUCIA RAMOS BRINGEL
RÉU: HOPE MODAS LTDA
Conforme dito, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal nº 00077953120218272706 extinguiu a presente
ação, motivo pelo qual o que cabe a este Juízo é a determinação do arquivamento destes autos. Ademais, não há que se falar
em nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que os referidos embargos à execução fiscal constituíramse em defesa da parte executada ao presente procedimento executivo, bem como porque na sentença proferida naqueles
autos constou de forma expressa a extinção desta execução fiscal e a condenação do ESTADO DO TOCANTINS ao
pagamento da verba honorária.Ademais, promova o desfazimento de quaisquer penhoras realizadas nos presentes autos
conforme determinado na sentença proferida em sede de Embargos. Por fim, determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que promova o arquivamento do presente feito e, por conseguinte, intime as partes acerca do
presente despacho. 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. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 0018078-26.2015.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente 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. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. 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. Intime-se. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 5000295-09.2010.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: ALOISIO GEBHARD HAMMERER
Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito sem resolução de
mérito, em face de abandono processual de causa por mais de 30 (trinta) dias. Sem condenação em honorários advocatícios.
Quanto às custas processuais, CONDENO o exequente ao pagamento das mesmas, tendo em vista que depois de intimado,
manteve-se silente por vários anos. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.
Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes
sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 5. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e
REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEMSE os autos com as cautelas de praxe.
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Execução Fiscal Nº 0027365-37.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de
Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública: 1. Intime-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Expeça-se alvará judicial em favor da executada, quanto aos valores constritos,
conforme conta informada. Após transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 0027365-37.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DOS SANTOS BEZERRA DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de
Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública: 1. Intime-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Expeça-se alvará judicial em favor da executada, quanto aos valores constritos,
conforme conta informada. Após transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 0001803-89.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ARAUJO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Deixo de condenar a parte executada no pagamento das custas ante a
ausência de triangulação da relação processual. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente 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. Ademais, determino o recolhimento do mandado de
citação distribuido no evento 11. 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. Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0004896-07.2014.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): J JUNIOR DE SOUSA
Executado (s): JOSE JUNIOR DE SOUSA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca
do conteúdo da presente sentença; 2. Intime-se os executados na pessoa de seu representante legal, acerca do conteúdo da
presente sentença; 3. 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; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifiquese o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0004387-66.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402
Executado (s): TANIA DOMINGOS CARDOSO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
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quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
em virtude da renúncia ao prazo recursal. 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. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0000209-74.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): ADA SITNA TRINDADESILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em
vista a informação de pagamento do débito principal no (evento 18), bem como, às custas processuais, tendo em vista o
executado não ter sido citado. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimese o exequente 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0005436-74.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): DAVI CAPERGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): CLÁUDIO VASCONCELOS DOS SANTOS
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente 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. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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. Enfatizo que,
remanesce valores constritos nos autos, que deverão ser liberados em favor da parte exequida, devendo o Cartório
proceder com as diligências necessárias para devolução do montante. Intimem-se. Cumpra-se. . Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0021141-49.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): ANTONIO BATISTA FILHO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública determino que cientifique o exequente acerca da presente sentença, em razão da renúncia ao prazo
recursal. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. . Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5184 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

13

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018549-03.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): NOVA EMPREEDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca
do conteúdo da presente sentença; 2. Intime-se os executados na pessoa de seu representante legal, acerca do conteúdo da
presente sentença; 3. 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; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifiquese o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0017713-59.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSE JANUARIO ALVES MATOS JUNIOR
Executado (s): MARIA FATIMA SOARES DE ARAUJO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento das
despesas processuais finais, ante a ausência de triangulação da relação processual. Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. 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. Havendo
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se com as baixas necessárias, e
arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito
Execução Fiscal Nº 0023664-68.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NILTON BICHUETE NETO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca do conteúdo da
presente sentença; 2. 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. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se
o trânsito em julgado, procedam-se com as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. O Cartório deverá observar de forma
minuciosa a determinação do item 2, desbloqueando possíveis valores penhorados em nome da parte exequida. Intimem-se.
Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 0005803-98.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MANOEL GONÇALVES DE MOURA
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intime-se o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 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. Intime-se. Cumpra-se.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006117-78.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA
Executado (s): ANTONIA LOPES DA SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração
da lide. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 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. Intime-se. Cumpra-se.
Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0001548-97.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM0466932
Executado (s): JURANDYR LIMA MACAMBIRA
SENTENÇA: (...)nte o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da
Lei de Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se a
exequente acerca da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade
da parte executada. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006535-50.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): FLORISMAR PEREIRA DE ARAUJO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros do falecido
e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do
falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de
despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que intime o exequente acerca da presente sentença. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
Execução Fiscal Nº 0023494-38.2016.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ARAUJO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face do pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente 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. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa; 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. 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. Intime-se. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 0003140-16.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CARLOS LEVI DE SOUSA NOLETO
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em
face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao
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pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que intime o exequente da presente sentença.
Execução Fiscal Nº 0025291-10.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: ELMA ROCHA MARTINS
Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa nº J-291/2020 e, por consequência, EXTINGO o
feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, caso haja, condeno o exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 1º, 2º e
3º do CPC/2015. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca 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 o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos
ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC,
art. 932, III); e 4. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema
e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa
à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o
valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.
Execução Fiscal Nº 0024910-36.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da
presente sentença; 2. EXPEÇAM-SE ALVARÁS para transferência dos valores penhorados (evento 31), e seus rendimentos, na
forma requerida pelo exequente no evento 40; 3. Habilite-se a advogada do executado ao painel de representação processual
(evento 49, PROC2); 3. Intime-se o executado, através de seu advogado, acerca do conteúdo da presente sentença, bem
como, para que no mesmo ato, informe os dados bancários para levantamento do valor excedente constrito; 4. Sobrevindo
manifestação do executado, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida do saldo excedente; 5. 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; 6. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 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. Cumpra-se.

ARAGUATINS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Autos de Ação Penal nº 00006924320168272707
Denunciado: LEANDRO PEREIRA MATOS
Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
uma Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LEANDRO PEREIRA MATOS, brasileiro soldador,
ajudante de pedreiro, nascido aos 10/09/1995, natural de Tucijma/PA, inscrito no Registro Geral sob o n? 946852, filho de Revi
Batista Matos e de Delcide Pereira Brandao, residente na Rua Central, sin, prximo ao Hospital, Centro, Buriti do Tocantins,, a
comparecer perante este Juízo,na audiência que SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VIDEO CONFERÊNCIA, na sala das
audiências do Fórum local no dia 02/08/2022, às 14h00mn, para a realização da audiência de Instrução e Julgamento,
oportunidade que será submetido ao interrogatório. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do
Tocantins, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (11/05/2022). Eu, (Raimunda R. da S. Costa), Escrivã
Substituta, lavrei o presente. Dr. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito Criminal.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5184 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

16

Vara de família e sucessões
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (30) DIAS
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins,
na forma da Lei. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Alteração de Regime de Bens, Processo Eletrônico nº
0001738-57.2022.827.2707, tendo como requerentes André Leonardo Cassiano de Oliveira Gonçalves e Caroline Parreão
Miranda Gonçalves, sendo o presente para CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS dos termos da presente ação e para
querendo no prazo legal, manifestar interesse no feito nos termos do § 1º do art. 734 do Código de Processo Civil. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(11/05/2022). Eu, (Verena de Jesus Marques Amado Rodrigues), Técnica Judiciária, o digitei. José Carlos Tajra Reis Júnior. Juiz
de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins,
na forma da Lei. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Divórcio Litigioso, Processo Eletrônico nº 000063634.2021.827.2707, tendo como requerente Lucivan Sousa de Araújo, e requerido José Luis Garcia Gonzales, sendo o presente
para CITAR o requerido JOSÉ LUIS GARCIA GONZALES, espanhol, casado, motorista, filho de Luis Garcia e Esther Gonzalez,
nascido em 22/03/1962, natural de Bavuello de Santullan-Espanha, demais qualificações ignoradas, atualmente em lugar incerto
e não sabido, para querendo, no prazo de quinze (15) dias, contestar a presente ação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigo 285 do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do
Tocantins, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (11/05/2022). Eu, (Verena de Jesus Marques Amado
Rodrigues), Técnica Judiciária, o digitei. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003015-79.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: JUCELINA MORAIS DA SILVA
Interditado: JACINTO VAZ DE AZEVEDO
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a)
requerido(a) JACINTO VAZ DE AZEVEDO incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente JUCELINA MORAIS DA SILVA como curador(a)
do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art.
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 08 de dezembro de
2021. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0004702-91.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: LINDALVA CARDOSO DINIZ
Interditada: BENTA PEREIRA DA LUZ
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) BENTA PEREIRA DA LUZ incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente LINDALVA CARDOSO DINIZ como curador(a)
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do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art.
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de janeiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.

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

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000294-73.2019.8.27.2713/TO
AUTOR: AGROCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
RÉU: VAGNER JOSE VICENTE FERREIRA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do
Tocantins,
na
forma
da
lei...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os
autos da Ação de Cobrança, Processo nº 00002947320198272713, em que figuram como partes AGROCAM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA contra VAGNER JOSÉ VICENTE FERREIRA, em cujo feito fora pelo
Merítisimo Juiz determinado a expedição do presente com a finalidade de se proceder a CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO do requerido VAGNER JOSÉ VICENTE FERREIRA, brasileiro, casado, portador do CPF sob o nº.826.654.511-15,
residente e domiciliada na Fazenda Flor do Norte III, s/nº, Zona Rural, CEP: 77.830-000, Bandeirantes do Tocantins/TO, para
querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335 caput, c/c artigo 219, todos do Código de
Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo
257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e
dois (19/04/20212). Eu, Eduarda Miranda da Cunha, Estagiária, o digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado
por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5189943v3 e do código
CRC ba8f5c51. Informações
adicionais
da
assinatura:
Signatário (a): MARCELO LAURITO PARO, Data e Hora: 19/4/2022, às 16:55:52

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo n: 00014034820218272715 que a justiça pública move contra: DAGMAR
XAVIER FARIAS, brasileiro, nascido em 21/03/1974, natural de Porto Nacional/TO, filho de Dina Xavier dos Santos e José Alves
Barbosa, portador do CPF de nº 031.839.251-84, Atualmente estando em local incerto e não sabido por infração do artigo 171,
caput, do Código Penal Brasileiro Conforme consta dos autos, ficando CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10
(dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será
nomeado Defensor Público local. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 10 de maio de 2022.

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Processo: 00013834520218272719
Ação: Usucapião.
Finalidade: Pelo presente ficam todos os demais interessados CITADOS acerca da tramitação da ação de usucapião referente
ao imóvel descrito como: localizado na Rua Princesa Isabela, Quadra H-09, lote nº 11, Setor Central, com área de 455,70 m²
(quatrocentos e cinquenta e cinco metros e setenta centímetros quadrados), município: formoso do Araguaia-TO, sendo
lhes facultado o prazo de 15 (quinze) dias, para promover impugnação. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª
afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 11 de abril de 2022. Eu,
Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE
DIREITO.

GUARAÍ
1ª vara cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 02 de junho de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento
do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. Não sendo
verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO LEILÃO: dia
02 de junho de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do valor da
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término.
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br.
PROCESSO Nº. 5000137-11.2007.8.27.2721 de EXECUÇÃO FISCAL em que é Requerente UNIÃO – FAZENDA NACIONAL e
Requeridos CARVALHO & LOPES LTDA – ME (CNPJ: 03.582.543/0001-52) e VALMIR LOPES DA SILVA (CPF: 255.813.84134)
CDA: 14 2 06 001011-05; 14 6 06 003593-06 e 14 6 06 003594-89
BEM(NS): Um lote de terreno, na cidade de Guaraí/TO, situado na Rua 02, s/nº., constituído pelo Lote nº. 07, da quadra 01, do
Loteamento Bela Vista, com área de 347,25 m² (trezentos e quarenta e sete metros e vinte e cinco centímetros quadrados),
sendo 14,00 metros de frente para a Rua 02; 9,00 metros de fundo limitando com parte do lote nº. 08, por 30,30 metros em uma
lateral limitando com o lote nº. 09 e 30,00 metros em outra lateral limitando com os lotes 05 e 06 todos da quadra 01, do
Loteamento Bela Vista. Obs.: O imóvel é bem localizado próximo ao centro da cidade, mas a rua próximo ao terreno não é
pavimentada e o mesmo está sujo e com o mato (capim) alto. Imóvel matriculado sob nº. 8.285 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Guaraí/TO.
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), em 11 de janeiro de 2022. **Avaliação sujeita a atualização até a
data da alienação por índice oficial de apuração da correção.
DEPOSITÁRIO: CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA, Depositária Pública.
ÔNUS: Penhora nos autos de Execução Fiscal nº 5000154-13.2008.8.27.2721 em favor do Estado do Tocantins, em trâmite na
1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 22.389,22 (Vinte e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos),
em de junho de 2021.
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou
parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação **Se não houver
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais).
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do
TJ/TO).
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DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos,
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da
alienação judicial.
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil,
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições:
1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses;
3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada;
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetário da SELIC;
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária,
imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação),
caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a
caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após
comprovação da quitação de todos os valores da arrematação;
7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a
participar o arrematante e o fiador remissos;
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet,
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio,
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo
disposição judicial diversa.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será
reaberto, até o prazo final.
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) CARVALHO & LOPES LTDA – ME, na pessoa de seu
Representante Legal, VALMIR LOPES DA SILVA e seu cônjuge MARTA CARVALHO MAGALHÃES, bem como os eventuais:
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015).
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Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí (TO),
18 de abril de 2022. FABIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito.

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital de Intimação de Sentença com prazo
de 60 (sessenta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio vem INTIMAR SILMA REGINA SILVA GOMES,
brasileira, separada, natural de São Luís/MA, nascida aos 22.09.1967, filha de Raimundo Castelo Branco Gomes e Maria do
Socorro Silva Gomes, CPF 536.668.791-87,879187, estando atualmente em local incerto e não sabido, da sentença proferida
nos autos supramencionados, cujo resumo segue transcrito: "[...] Por todo o exposto, JULGO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar SILMA REGINA SILVA às penas do artigo 171 c/c artigo 14, II, ambos do
Código Penal. Passo à dosimetria da pena. Em observância ao artigo 59 do Código Penal, noto uma circunstância judicial
desfavorável, qual seja de maus antecedentes é que a Acusada possui condenação na qual sua punibilidade foi extinta pelo
cumprimento da pena em março de 2014 (EP 0000392-78.2014.8.18.0031). Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão.Presente a atenuante da confissão, razão pela qual minoro a pena em 02 (dois) meses. Não há circunstância
agravante.Não há causa especial de aumento de pena. Aplico a causa especial de diminuição de pena, relativa ao artigo 14,
inciso II, do CP, no percentual mínimo de 1/3 (um terço),uma vez que todo o itinerário do crime foi percorrido.Não verifico outras
circunstâncias que possam alterar a pena, razão pela qual TORNO A PENA DEFINITIVA em 08 (oito) meses de RECLUSÃO,
além de 10 (dez) dias-multa, no importe individual de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Regime
inicial de cumprimento de pena: ABERTO.Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritva de direitos: PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo período da condenação, com carga horária de 07 (sete) horas semanais, em local a ser
definido no Juízo da Execução.No mais, determino a restituição do APARELHO CELULAR SAMSUNG, MODELO GALAXY J1
MINI, COR DOURADA, DUAL CHIP, COM BATERIA E 2 CHIPS DA OPERADORA VIVO COM CAPA TRANSPARENTE à
acusada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, formem-se os autos de execução penal, lancem-se o
nome do réu no rol dos culpados e proceda-se a baixa definitiva destes autos após as anotações necessárias.Cópia desta
sentença servirá como mandado de intimação.Cumpra-se. [...]. Sentença publicada aos xx dias do mês de xxxxx do ano de dois
mil e xxxxx (xx/xx/xxxx). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 12/04/2022. Eu, Paula
Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado Fabio Costa Gonzaga,
que mandou expedir o presente.

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

Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0000788-06.2022.827.2721
Exequente: K. DA S.S
Executado: LEANDRO SOUSA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, assistente técnico de refrigeração, filho de Francisco de
Assis Brito da Conceição e Angelita Dias de Sousa RG n. 1.248.753 SSP/TO, CPF n. 056.376.931-96.
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face
da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015).
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 05 de maio de 2022.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.”

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0011089-48.2018.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
Requerente: JULIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA
Requerida: ISLEYA PEREIRA SILVA
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. SENTENÇA: “Vistos,
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etc. (...) Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em virtude da anuência ministerial, acolho o pedido
formulado na peça vestibular e DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de MILTON FERNANDES DA SILVA, o que faço com
suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 do Código de Processo Civil, e nomeio-lhe CURADORA na pessoa de
sua esposa NILZA DA SILVA MAURÍCIO, ora requerente, nos termos do §2º do art. 1.775 do Código Civil, para a prática de
todos os atos da vida civil. Via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, à vista da gratuidade judiciária deferida por este
Juízo no evento 04, bem como considerando a natureza e as particularidades da demanda. A presente sentença de interdição
deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoais Naturais, bem como publicada no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na
imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõe o § 3º do art. 755 do
Código de Processo Civil. Deverá a curadora, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a especialização de hipoteca legal, caso o
interditado possua bens imóveis registrados em seu nome. Para tanto, deverá ser pessoalmente intimada. Com o trânsito em
julgado e após o cumprimento das providências acima, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registrese. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema”. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 de abril de 2022 (20/04/2022). Eu, Marinete Barbosa Bele Guimarães,
que o digitei.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0007236-60.2020.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: ROSALVO CARDOSO DA SILVA
RÉU: FELIPE ASSENCIO CARDOSO
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. SENTENÇA: “Vistos,
etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de FELIPE ASSENCIO CARDOSO, com espeque do artigo 1.767 do
Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em caráter definitivo seu genitor ROSALVO
CARDOSO DA SILVA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código
de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação
de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora
mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do
Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755,
§ 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de
computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário
da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa
da interdição e os limites da curatela. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça
gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual
procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira
de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos
20 de abril de 2022 (20/04/2022). Eu, Marinete Barbosa Bele Guimarães, que o digitei.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0006723-58.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: MARCILENE FERREIRA DA SILVA
RÉU: MARIA GONCALVES FERREIRA
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. SENTENÇA: “Vistos,
etc. (...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA
de MARIA GONÇALVES FERREIRA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de
natureza “patrimonial e negocial” (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e
hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos
e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º;
artigo 1.775, § 2º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados os
parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil/2015 nomeio como
sua CURADORA a pessoa de MARCILENE FERREIRA DA SILVA, que deverá prestar contas de sua administração em
Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com
Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º. do CPC,
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inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no
sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos
quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites
da curatela. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo
98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com
as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene
Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 20 de abril de 2022 (20/04/2022). Eu, Marinete Barbosa Bele Guimarães, que o digitei.

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 0006704-52.2021.8.27.2722, de Ação de Outros procedimentos de
jurisdição voluntária requerida por FRANCISCO DOS REIS LEOPOLDINO em face de JOSÉ DE ABREU VALADARES e
JOSE PEREIRA BRITO, e por este meio CITA o(a) requerido(a) José de Abreu Valadares, CI RG nº 283.497 SSP/GO, inscrito
no CPF sob o nº 018.064.321-53, 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 921509470221, 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 10 de abril de 2022. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº: 00044613820218272722
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu RAMON DE SOUSA SILVA, brasileiro, casado, funcionário público, natural de Formoso do
Araguaia-TO, nascido aos 18.09.1981, filho de Antonio Marcos da Silva e Lavinha Mascarenhas de Sousa, RG nº 477.001 SSPTO, CPF 011.438.921-78, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias. IMPUTAÇÃO: Art. 155, caput, do Código Penal. Gurupi/TO, aos 11/05/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca,
Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM Juiz de Direito, Dr. Gerson Fernandes Azevedo.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 00050612520228272722
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu LUCIVALDO MARINHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 03.09.1984, natural de
Araguaína-TO, filho de Maria Odete Marinho da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. IMPUTAÇÃO: Art. 155, caput, do Código Penal. Gurupi/TO, aos 11/05/2022. Eu, Fernando
Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Gerson Fernandes Azevedo.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0004863-56.2020.8.27.2722
Denunciado: EDVALDO RIBEIRO DA SILVA
Vítima: M. S. L. M.
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de EDVALDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo “Índio”, brasileiro,
solteiro, aposentado, nascido em 14.02.1974, natural de Gurupi-TO, filho de Maria Diná Ribeiro da Silva e de Domingos Ferreira
da Silva, CPF 008.588.361-14, para intimação da sentença para o acusado que atualmente se encontram em local incerto
e não sabido: DECIDO. A materialidade delitiva pode ser extraída do laudo de exame de corpo de delito (evento 8 do IP), do
laudo pericial de vistoria e constatação de danos materiais em imóvel residencial (evento 9 do IP), bem como através das
declarações da vítima (evento 1, IP). Concernente à autoria, esta também restou comprovada, porquanto à autoridade policial a
vítima relatou que foi agredida pelo acusado, que este efetuou diversos xingamentos contra a sua pessoa, que ele a ameaçou,
que ele trancou as portas e ficou em posse das chaves, que ele danificou a porta do cômodo em que ela estava e a obrigou a se
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dirigir ao quarto dela para pernoitar com ele na mesma cama (evento 1, IP). Além disso, em juízo, a vítima M. S. L.M. ratificou as
declarações prestadas na fase investigativa, tendo relatado que: “o acusado a espancou. Que ficou lesionada no rosto, no braço
e que foi ao IML fazer o exame de corpo de delito. Que seu rosto ficou bastante machucado. Que ele a ameaçou dizendo que se
fosse preso ele acertaria as contas com ela quando saísse. Que ele danificou portas da casa. Que ele a impediu de sair da casa
e a fez dormir ao lado dele na cama. Que no outro dia ele saiu e ela ligou para sua filha e esta a levou até a delegacia da mulher.
Que ela ficou com medo do acusado fazer algo contra ela e que tem medo dele até hoje”. No mesmo sentido, a informante
Elenilza de Jesus Lobo da Silva relatou em juízo que: “é filha da vítima. Que a vítima só conseguiu ligar para ela por volta das 11
horas da manhã. Que quando chegou na casa da vítima esta estava muito machucada, com o rosto todo roxo, o braço. Que a
vítima lhe contou que o acusado a tinha agredido à noite. Que pegou a vítima e foram para a Delegacia da Mulher. Que a vítima
lhe contou que ele a ameaçou dizendo que se ele fosse preso quando saísse a mataria. Que ele amassou a porta do banheiro.
Que ele manteve a vítima presa durante toda a noite e com o facão na mão a obrigou a dormir na mesma cama que ele. Que a
vítima já lhe contou que ele era muito violento com palavras. Que uma vez a vítima lhe relatou que ele teria dado um chute na
coxa dela. Que a vítima tem bastante medo dele. Que ela também tem muito medo dele”. Em seu interrogatório judicial, o
acusado fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Quanto ao crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade
pessoal, a paz e a tranquilidade da pessoa, tem-se que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças proferidas
causem temor à vítima, que é o caso dos autos, já que esta revelou durante a instrução ter sentido medo de o acusado fazer algo
contra ela e que tem medo dele até hoje. No tocante aos delitos de lesão corporal e dano, os laudos periciais produzidos
concluíram pela presença de lesões corporais na vítima causada por instrumento contundente e de danos materiais no imóvel,
respectivamente. Tais documentos, corroborados pelas provas produzidas em juízo, não deixam dúvidas da ocorrência dos fatos.
Igualmente, no que tange ao crime de cárcere privado, há provas certas e seguras da sua ocorrência tal como narrado à inicial
acusatória, conforme se extrai dos depoimentos da vítima na delegacia e em juízo. Ressalto que a idade da vítima à época dos
fatos era 61 (sessenta e um) anos, motivo pelo qual o delito amolda-se à forma qualificada (art. 148, §1º, I do CP). Saliento que
nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de
testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
acostados aos autos (AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). No caso em tela, verifica-se que não há contradições nas declarações da vítima
capazes de desprestigiá-las, pois ela ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando a ocorrência dos
delitos imputados ao acusado. Desse modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e materialidade dos
delitos para alicerçar o decreto condenatório do acusado, de modo que não merece prosperar a tese levantada pela defesa em
sede de memoriais. Isto posto, condeno o acusado EDIVALDO RIBEIRO DA SILVA pela prática dos delitos capitulados no
artigo 129 §9º, artigo 147, artigo 148 §1º, I e artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal c/c as disposições da Lei n.º
11.340/06. Passo a análise e individualização da pena: Quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP):
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador
ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à
personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As
circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a
pena-base em 3 (três) meses de detenção. Não concorrem circunstâncias atenuantes. O sentenciado cometeu o crime em
questão antes de decorridos cinco anos da extinção de pena anterior, conforme se verifica dos autos n.º 500039462.2009.827.2722, sendo, portanto, reincidente. Além disso, a vítima já era maior de 60 (sessenta) anos à época do fato
delituoso. Assim, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, I, II, “h” do Código Penal, agravo a pena em 1
(um) mês, passando a dosá-la em 4 (quatro) meses de detenção. Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não
concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP): As condutas
incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação
sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo artigo 59 do Código Penal – já realizada alhures, a fim de evitarmos repetições
desnecessárias. Desse modo, fixo a pena-base quanto ao presente delito no mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.
Não concorrem circunstâncias atenuantes. O sentenciado cometeu o crime em questão antes de decorridos cinco anos da
extinção de pena anterior, conforme se verifica dos autos n.º 5000394-62.2009.827.2722. Além disso, a vítima já era maior de 60
(sessenta) anos à época do fato delituoso e que este se deu prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade e com violência contra a mulher na forma da lei específica. Assim, concorrendo as circunstâncias agravantes
previstas no art. 61, I, II, “f” e “h” do Código Penal, agravo a pena em 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 1(um) mês e 15
(quinze) dias de detenção. Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou de
aumento de pena. Quanto ao crime de cárcere privado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (art. 148 §1º, I do CP): As
condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única
apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo artigo 59 do Código Penal – já realizada alhures, a fim de evitarmos
repetições desnecessárias. Desse modo, fixo a pena-base quanto ao presente delito no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de
reclusão. Não concorrem circunstâncias atenuantes. O sentenciado cometeu o crime em questão antes de decorridos cinco anos
da extinção de pena anterior, conforme se verifica dos autos n.º 5000394-62.2009.827.2722. Além disso, o delito se deu
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade e com violência contra a mulher na forma da lei
específica. Assim, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, I e II, “f”, ambas do Código Penal, agravo a
pena em 8 (oito) meses, passando a dosá-la em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Torno definitiva a pena
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anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. Quanto ao crime de dano
qualificado (art. 163, parágrafo único, I): As condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem no mesmo juízo de
reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo artigo 59 do Código
Penal – já realizada alhures, a fim de evitarmos repetições desnecessárias. Assim, fixo a pena-base quanto ao presente delito no
mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes. O
sentenciado cometeu o crime em questão antes de decorridos cinco anos da extinção de pena anterior, conforme se verifica dos
autos n.º 5000394-62.2009.827.2722. Além disso, o delito se deu prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade. Assim, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, I e II, “f”, ambas do Código Penal, agravo a
pena em 2 (dois) meses e 3 (três) dias-multa, passando a dosá-la em 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa,
estes com valor fixado no mínimo legal. Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de
diminuição ou de aumento de pena. Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de
crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e à pena de 1
(um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, estes no valor já fixado alhures, devendo aquela
ser executada em primeiro lugar, por ser a mais gravosa. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, em face da reincidência, fixo ao acusado o regime semiaberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da
Execução. No tocante à detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, tendo em vista a impossibilidade de
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, já que o sentenciado é reincidente. Incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados com violência e grave
ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do
Código Penal, verifico não estarem presentes os requisitos para a aplicação deste instituto, motivo pelo qual deixo de aplicá-lo.
Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da
condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista
que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no
artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP.
Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de
recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; Por
fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira
Luna - Juiz de Direito. . DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 10 de maio de
2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0004863-56.2020.8.27.2722
Denunciado: WEMERSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA SANTOS
Vítima: A. F.
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de WEMERSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA,
brasileiro, solteiro, empresário, natural de Alvorada-TO, nascido aos 28.03.1994, filho de Odete Rodrigues Silva, inscrito
no CPF n°. 025.955.291-70, para intimação da sentença para o acusado que atualmente se encontram em local incerto e
não sabido: DECIDO. A materialidade delitiva pode ser extraída do Boletim de Ocorrência n.º 64884/2018 (evento 1 do IP).
Concernente à autoria, esta também restou comprovada, porquanto em juízo a vítima ratificou a versão apresentada na fase
investigativa, tendo relatado: “Que não tiveram um relacionamento. Que ele foi seu funcionário. Que ele entrou com uma ação na
justiça querendo seus bens. Que como ela contestou ele a ameaçou em áudio e na frente do seu portão em frente outras
testemunhas. Que ele falou que se ela não concordasse em dar alguma coisa para ele, ele iria lhe matar, lhe daria dois tiros na
sua cabeça. Que o irmão dele tinha essa arma. Que ficou com muito medo na época. Que contratou guarda, colocou
câmeras.”Em seu interrogatório judicial, o acusado disse que teve um relacionamento com a vítima. Que nunca quis o mal da
vítima. Negou que a tenha ameaçado. Quanto ao crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, a paz e a
tranquilidade da pessoa, tem-se que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças proferidas causem efetivo temor
à vítima, que é o caso dos autos, já que a vítima revelou durante a instrução que ficou com muito medo e que, inclusive,
contratou guarda e colocou câmeras para resguardar-se. Saliento, por oportuno, que nos delitos praticados em ambiente
doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui
especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos (AgRg nos EDcl no
AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe
11/05/2018). No caso em tela, verifico que não há contradições nas declarações da vítima capazes de desprestigiá-las, pois ela
ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando a ocorrência do delito imputado ao acusado. Desse
modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e materialidade do delito para alicerçar o decreto condenatório
do acusado, de modo que não merece prosperar a tese levantada pela defesa em sede de memoriais. Isto posto, acolho o
pedido contido na denúncia e condeno o acusado WEMERSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA pela prática do delito
capitulado no artigo 147 do Código Penal c/c as disposições da Lei n.º 11.340/06. Passo a análise e individualização da pena:
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Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador
ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à
personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As
circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Desse modo, fixo a
pena-base quanto ao presente delito no mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção. Não concorrem circunstâncias
atenuantes. Concorre a agravante prevista no art. 61, II, inciso “f” (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação) do Código Penal, razão pela qual, utilizando da fração de 1/6 sobre a pena-base para a agravante, passo a dosar a
pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Torno definitiva a pena anteriormente fixada, por não concorrerem causas
de diminuição ou de aumento de pena. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao
acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. No tocante à detração penal, se for o
caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais favorável ao sentenciado.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados com
violência e grave ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no
artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a adoção deste instituto, todavia deixo de aplicá-lo por
não se mostrar vantajoso ao sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art.
15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a
efeito sem considerar tal hipótese. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a
vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito
em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da
VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral;Por fim, arquivem-se os autos com as devidas
baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. . Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. . DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 10 de maio de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de
Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - AUTOS: 0014742-95.2022.8.27.2729
Usucapião
AUTOR: IRILENE GOMES RODRIGUES - CPF: 44296150200
RÉU: REINALDO PIRES QUERIDO - CPF: 12554332134
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0014742-95.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por IRILENE GOMES
RODRIGUES em desfavor de REINALDO PIRES QUERIDO, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação que tem
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: DESCRIÇÃO DO BEM: Lote 16, Quadra 02, Rua A,
com área total de 258,48 m², com frente medindo 10,60 metros confrontando com Rua A; lateral direita medindo 21,00 metros,
confrontando com o Lote 17; fundo medindo 14,00 metros, confrontando com o Lote 12; lateral esquerda medindo 16,00 metros;
e chanfro 6,08 metros confrontando com o Lote 16, subdivisão da Fazenda Janaína, situado na Avenida Teotônio Segurado,
esquina com Avenida TLO1, gleba Taquari, Município de Palmas – TO, 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 05. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0022211-66.2020.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: FERNANDO PATRÍCIO - CNPJ:28259684000160
AUTOR: FERNANDO PATRICIO - CPF: 84492937153
RÉU: JTA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 28581770000194
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90400888000142
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 0022211-66.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta
por FERNANDO PATRÍCIO e FERNANDO PATRICIO em desfavor de JTA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida JTA IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI, CNPJ: 28581770000194, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como
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verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme
determinado no Despacho do evento 78. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0009828-66.2014.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: SELMA SILVA COELHO MARTINS - CPF: 92767001100
AUTOR: FELIX DE JESUS MARTINS DA SILVA - CPF: 54671302187
RÉU: MAGDA LINHARES GALVAO - CPF: 62870645104
RÉU: ELAINE LINHARES GALVÃO
RÉU: JOSE ALMIR LINHARES GALVAO - CPF: 43563988153
RÉU: VALÉRIA LINHARES GALVÃO - CPF: 85729760191
RÉU: WANER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 03825420612
RÉU: ANA CRISTINA LINHARES GALVAO SILVA - CPF: 61879142104
RÉU: CARLOS ALBERTO LINHARES GALVÃO - CPF: 58673636191
RÉU: BARTOLOMEU LINHARES GALVAÕ - CPF: 85694053168
RÉU: RAIMUNDO BARROS GALVAO FILHO - CPF: 19710305115
RÉU: JOSE NONATO DE OLIVEIRA - CPF: 27870740144
RÉU: ALBERTINA LINHARES DE OLIVEIRA - CPF: 37517880187
RÉU: ANTONIO GOMES COSTA - CPF: 19601220100
RÉU: SOLANGE REGINA LINHARES GALVÃO COSTA - CPF: 42531390197
RÉU: MARIA DE LOURDES LINHARES GALVÃO - CPF: 19711409100
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 0009828-66.2014.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por SELMA
SILVA COELHO MARTINS e FELIX DE JESUS MARTINS DA SILVA em desfavor de RAIMUNDO BARROS GALVAO FILHO,
MARIA DE LOURDES LINHARES GALVÃO, CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, SOLANGE
REGINA LINHARES GALVÃO COSTA, ANTONIO GOMES COSTA, ALBERTINA LINHARES DE OLIVEIRA, JOSE NONATO DE
OLIVEIRA, MAGDA LINHARES GALVAO, BARTOLOMEU LINHARES GALVAÕ, ANA MIRANDA DE MENEZES E SOUSA,
CARLOS ALBERTO LINHARES GALVÃO, ANA CRISTINA LINHARES GALVAO SILVA, WANER RIBEIRO DA SILVA, OS
MESMOS, VALÉRIA LINHARES GALVÃO, JOSE ALMIR LINHARES GALVAO e ELAINE LINHARES GALVÃO, e que por este
meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida JOSE NONATO DE OLIVEIRA, CPF: 27870740144, atualmente em endereço
incerto e não sabido, para que, caso queira, se pronuncie sobre o pedido de habilitação formulado no evento 38, no prazo de 05
(cinco) dias, conforme determinado no Despacho do evento 100.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

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 00402329020208272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: WESLEY SARAIVA DE SA
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) WWESLEY SARAIVA DE SA, brasileiro, solteiro, natural de Palmas/TO, nascido em 16/04/2000, filho de
Anilha Saraiva de Sá, residente na Avenida Goiás, chácara 40, lote 08, setor Aureny II, Palmas/TO, 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
0040232-90.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Wesley Saraiva de Sa, brasileiro, solteiro, natural de Palmas/TO,
nascido em 16/04/2000, filho de Anilha Saraiva de Sá, residente na Avenida Goiás, chácara 40, lote 08, setor Aureny II,
Palmas/TO1 , pela prática da conduta descrita no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça
exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Relatam os presentes autos que, na noite do dia 17/05/2020, por volta das 23h, na
Avenida Goiás, quadra 20, lote 01, em via pública, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante delito por ter, dotado de
animus furandi, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com um terceiro não identificado nos autos, subtraído para si, 01
(uma) motocicleta Honda CG, 125 TITAN KS, placa MVU-8153, chassi 9C2JC30103R216797, em prejuízo da vítima Paulo Sousa
Sobral, conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 11, evento 01. Consta dos conexos autos de inquérito policial
que, por ocasião dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta em frente sua casa, quando, logo em seguida, uma pessoa lhe
chamou e informou que dois indivíduos haviam subtraído a mesma, bem como estariam se evadindo do local empurrando-a,
oportunidade em que passaram a perseguir os meliantes. Em razão da perseguição realizada pela vítima, o denunciado e seu
comparsa abandonaram a motocicleta no caminho. A Policia Militar, devidamente acionada, compareceu no local, realizou as
diligências de praxe e logrou em localizar o denunciado ainda nas imediações, razão pela qual o autuaram em flagrante delito.
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[...] A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2020 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 17). Foi apresentada
resposta à acusação (evento 25). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi
determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 2/5/2022. Foi decretada a
revelia do acusado. Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: 1. Paulo Sousa
Sobral, vítima. Estava em uma reunião da igreja, que fica no mesmo prédio onde mora. A moto estava na calçada. Estava
jantando quando bateram em seu portão, informando que sua moto tinha sido furtada. Entrou dentro do carro do informante e
foram atrás do criminoso. Desceram em direção do aureny III. Conseguiu localizar a moto e dois rapazes, um estava sentado e
outro tentando ligar a motocicleta. Foi até lá, e disse que era dono da moto. O que estava tentando ligar a moto começou a
discutir com o outro. Ele falava que tinha sido enganado, e na medida em que ele falava ele puxou uma arma e mostrou para o
outro. Eles foram embora discutindo e deixou o depoente com a moto. A moto já estava quebrada. A policia chegou, e ouviu
alguns tiros. Após, conduziu a moto até a DP. O rapaz que estava com a arma foi preso. Informou ainda, que o homem que
avisou sobre o furto, viu os dois rondando a moto anteriormente. Os dois possíveis autores, não disseram nada para o depoente,
eles discutiram entre si e saíram do local. O Wesley disse que foi enganado. 2. Aleuciano de Lima Alves, policial militar. Foram
acionadas para uma ocorrência, no aureny II. Segundo informações dois indivíduos furtaram uma moto, e estavam descendo
pela Avenida Goiás, sentindo ao aureny III. Avistaram os indivíduos, que empreenderam fuga. Abandonaram o veículo em uma
rotatória. Apenas um deles foi capturado. O réu alegou que estaria empurrando a moto de um amigo, que estava com o pneu
furado. Disse que não sabia que a moto era produto de furto. Ele não estava armado. 3. Rogério Pinheiro de Carvalho, policial
militar. Estava de serviço, juntamente com o policial Aleuciano e foram acionados via 190, em razão de um furto de um veículo
automotor. Os supostos autores estariam descendo pela Avenida Goiás, sentindo aureny II. Quando eles avistam a viatura,
deixaram a moto para trás e um deles fugiu e o outro conseguiram prender. O Wesley disse que não sabia que a moto era
furtada, estava ajudando a emburrar a moto do amiga conhecido como "Jubileu". Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas
alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela a absolvição ante a insuficiência probatória. Igualmente, a defesa, em
sede de alegações finais orais, requereu a absolvição. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo
ao exame do mérito da demanda. Acolho o posicionamento das partes e concluo que não há provas suficientes de autoria para
embasar eventual condenação. Apesar de comprovada a subtração da motocicleta Honda CG, 125 TITAN KS, nenhuma
testemunha presenciou o momento da infração, somando-se que o réu, em fase de inquérito policial, negou ter praticado o fato
criminoso e afirmou que estava apenas ajudando um amigo conhecido como Jubileu. A versão do acusado no IP e a possível
existência do tal Jubileu foi trazida pelos militares em juízo, quando confirmaram que avistaram dois indivíduos e um deles
evadiu-se do local. PM Rogério Pinheiro de Carvalho [...] Quando eles avistaram a viatura, deixaram a moto para trás e um fugiu
e o outro conseguiram prender. O Wesley disse que não sabia que a moto era furtada, estava ajudando a emburrar a moto do
amigo conhecido como "Jubileu". PM Aleuciano de Lima Alves [...] Apenas um deles foi capturado. O réu alegou que estaria
empurrando a moto de um amigo, que estava com o pneu furado. Disse que não sabia que a moto era produto de furto.[...] No
mais, a própria vítima afirmou em juízo que no momento em que localizou seu bem, ele estava na posse de dois indivíduos, e o
Wesley dizia que havia sido enganado: Paulo Sousa Sobral, [...] Conseguiu localizar a moto com dois rapazes, um estava
sentado e outro tentando ligar a motocicleta [...] O que estava tentando ligar a moto começou a discutir com o outro. Ele falava
que tinha sido enganado [...] Os dois possíveis autores, não disseram nada para o depoente, eles discutiram entre si e saíram do
local. O Wesley disse que foi enganado. Como se vê, nenhuma prova produzida em juízo perante o crivo do contraditório foi
capaz de incriminar satisfatoriamente o acusado Wesley, de forma que os indícios de autoria não foram comprovados não sendo
aptos para a prolação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para condenar Wesley Saraiva de Sá
com base no artigo 386,VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Não há bens a serem restituídos Intimo as partes para
ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento das diligências
cartorárias, arquivese. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 09/05/2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito."
Palmas, aos 11/05/2022. Eu, KIRCK MAX DE MEDEIROS MELO, digitei e subscrevo.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSE MARIA LIMA, MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da
Comarca de Palmas, na forma da Lei.. Determina a CITAÇÃO do requerido EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
açougueiro, portador do RG n°.2.223.218 SSP-GO, inscrito no CPF sobra o n°.586.370.101-30, residente e domiciliado em local
incerto e não sabido de todo conteúdo da Ação de Procedimento Comum, Autos n.º 0005223-38.2018.827.2729, que tem como
requerente MARCIO AUGUSTO DA SILVA e requerido ESTADO DO TOCANTINS, Litisconsorte Passivo Necessário
TERRAPALMAS- COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS e EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA para os termos
da ação acima mencionada, bem como, para contestá-la, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, de conformidade com os artigos 235 e 344 do Novo Código de Processo
Civil. 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, __Elizângela Alves de Barros Servidora Judiciária que o digitei e subscrevo.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00280203720208272729
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: JACKELINE SOARES ESPIRITO SANTO CORDEIRO
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) JACKELINE SOARES ESPIRITO SANTO CORDEIRO, Brasileira, casada, autônoma, nascida aos
10/01/1994, natural de Gurupi-TO, inscrita no CPF nº 055.649.151-35, filha de Sirlene Alves Soares Silva e Raimundo Espírito
Santo Paosinho?, 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 0028020-37.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] 2 –
FUNDAMENTAÇÃO: 2.1 DA PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. A Defesa de Jackeline Soares Espírito Santo
Cordeiro requer, em sede prefacial, que seja reconhecida a inépcia da denúncia, e declarada nula a instrução processual. Em
síntese, argumenta que a denúncia não descreveu, individualizadamente, as condutas dos três réus, de maneira que ocasionou
o cerceamento de defesas. Pois bem. Entendo que não assiste razão à Defesa, pelas razões que passo a alinhavar. Conforme
se observa na denúncia, houve a narrativa da conduta criminosa imputada aos acusados acerca da prática do crime em questão,
com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa. Assim, não há como reconhecer
a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa,
com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com
base no art. 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). Inviável o acolhimento do pleito defensivo, pois, a meu ver, foi observado que o
membro do Ministério Público logrou individualizar a conduta de cada acusado, bem como pormenorizar a contribuição de cada
um para o êxito da empreitada criminosa, não podendo se cogitar de falta de demonstração do nexo causal entre os acusados e
os atos criminosos. Ressalte-se, ainda, que “Nos crimes de autoria coletiva não se exige a descrição detalhada da conduta
supostamente criminosa praticada por cada réu, desde que haja uma menção geral dos fatos que alcançam cada um,
permitindo-lhes o exercício da ampla defesa e do contraditório". (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1868732/AL, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). Com tais considerações, indefiro o pedido de
rejeição da denúncia. Passo ao exame do mérito. 2.2.- Mérito: Em atenção ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, passo à fundamentação, pois presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento
regular do processo. Incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da
materialidade dos delitos descritos na denúncia imputados aos réus. Para tanto, resta imprescindível o exame dos elementos
probatórios colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (CPP, art. 155). A ação dos imputados, nos termos da
inicial, corresponde ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim define: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa. De início, é preciso esclarecer que o crime descrito no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, é
delito de ação múltipla, pois basta a prova da prática de um dos dezoito verbos descritos no tipo penal para a sua configuração.
[...] Basta, pois, para a consumação do ilícito, a prática de um dos verbos ali previstos (importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar etc.). A lei protege a saúde pública. A disseminação ilícita e descontrolada da droga coloca
em situação de risco um número indeterminado de pessoas. Em razão disso, Capez expõe que: “Para a existência do delito não
há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido de caráter absoluto, bastando para a configuração do crime
que a conduta seja subsumida a um dos verbos previstos. Trata-se, portanto, de infrações de mera conduta, nas quais a
configuração ou caracterização da figura típica decorre da mera realização do fato, independentemente de este ter causado
perigo concreto ou dano efetivo a interesses da sociedade. Por essa razão, pouco importa a quantidade da droga, pois se esta
contiver o princípio ativo (capacidade para causar dependência física ou psíquica), estará configurada a infração. Qualquer que
seja o montante da droga, haverá sempre um perigo social, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já afastou a
incidência do princípio da insignificância na hipótese de pequena quantidade de droga apreendida em poder do agente (Curso de
Direito Penal – legislação penal especial, Vol. 4, Ed. Saraiva, 3ª edição, pg. 715)”. A materialidade do delito encontra-se
estampada nos autos do Inquérito Policial nº 0017354-74.2020.8.27.2729, por meio do Auto de Exibição e Apreensão e Laudo
Pericial Definitivo (evento 52 IP), os quais atestam a apreensão de: 1.100 gramas de maconha; 1,0 grama de ecstasy. Tais
substâncias são consideradas ilícitas nos termos da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS). As
declarações das testemunhas, bem como dos réus, prestadas em Juízo, foram gravadas pelo sistema audiovisual, cujos áudios
foram anexados nos autos após a realização da audiência. Quanto à autoria, colham-se os depoimentos dos Policiais que
realizaram as diligências: [...] No que diz respeito à natureza das substâncias apreendidas, ficou evidenciado nas provas
produzidas que se trata de maconha e ecstasy, consoante laudo anexado no Inquérito Policial (em apenso), tanto que tal
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constatação sequer foi questionada. A respeito dos fatos narrados na denúncia, consta que no dia 20/04/2020, por volta das
13h30min, policiais militares foram acionados pela 1ª DENARC para atenderem a uma solicitação de apoio. A denúncia
informava que um casal trafegava numa motocicleta nas imediações da horta comunitária da quadra 1106 sul, nesta Capital, e
havia suspeita de que estariam transportando droga. De posse da informação, bem como das características dos suspeitos, os
castrenses se deslocaram até o local indicado, logrando êxito em efetuar a prisão de Hilário Borges da Cunha e Sarah Silva e,
após a abordagem, realizada a busca pessoal, foi apreendido um tablete de maconha no interior da bolsa da acusada Sarah
Silva. Questionados sobre a origem da droga, a ré Sarah declarou que a maconha havia sido adquirida através de um “consórcio
entre usuários”, que se juntaram para comprar aquela quantidade, haja vista, segundo ela, o fornecimento de drogas estava
escasso durante a pandemia do Covid 19, e o único traficante que encontraram com droga disponível só venderia em quantidade
a partir de um quilograma. [...] Perante a Autoridade Policial, em seu interrogatório, o réu Hilário declarou que não sabia que
Sarah transportava droga. Já a ré Sarah confessou a autoria delitiva, declarando que participara do consórcio para a aquisição
da droga, competindo-lhe a quantidade de 300 gramas, e que estava indo até a casa de Hilário para pesar a droga na balança de
precisão de propriedade da corré Jackeline. A ré Jackeline permaneceu em silêncio. A partir da análise das provas colhidas na
fase processual, estou convencido de que a autoria delitiva ficou suficientemente comprovada somente em relação à ré Sarah
Silva. Não há provas suficientes de que Hilário tivesse conhecimento de que Sarah transportava droga para sua casa, não
havendo elementos que rechacem a sua afirmação de que desconhecia a existência da droga. Logo, deve ser beneficiado pela
dúvida. De igual maneira, Jackeline afirmou que apenas emprestaria a balança de precisão, não havendo provas que indiquem
sua autoria para o crime de tráfico ilegal de drogas. O acervo probatório é robusto, e demonstra a prática do crime de tráfico de
drogas apenas pela ré Sarah que descreveu de forma detalhada como adquirira a droga, havendo informações de que estaria
disposta a vender parte do entorpecente que lhe caberia após a divisão entre os consorciados, que sequer foram trazidos ao
processo, parecendo fantasioso o vender da doga exigir a aquisição de um quilograma por conta da escassez de entorpecentes
decorrente da pandemia, me parecendo mais natural o contrário,a valorização do produto e a venda em menor quantidade.
Consigno, por oportuno, que a modalidade guardar/ter/transportar em depósito substâncias entorpecentes, de per si, como um
dos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, caracteriza o referido crime. À luz do contraditório e da ampla
defesa, o depoimento dos Policiais Militares possui alto valor probatório estando consoante com as demais provas produzidas,
não existindo fatos suficientes para macular sua credibilidade. Patenteado desta forma que a droga se destinava ao consumo de
terceiros, restando evidenciada sua deliberação livre e consciente de praticar a difusão ilícita de entorpecente, concorrendo para
o fomento da dependência dos seus destinatários e atentando contra a saúde pública, posto estar referida substância prevista no
rol proibitivo da Portaria 344/98 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atualizada pela Resolução n. 98/2000.
Nesse passo, a sistematização das provas trazem elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se
plenamente convincentes e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro acerca da responsabilidade da
denunciada Sarah Silva em transportar e distribuir drogas nesta Capital, sendo que suas condutas se enquadram perfeitamente
no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. No que tange à causa especial de redução da pena, prevista no artigo 33, §4º da Lei n.º
11.343/06, verifico que a ré é tecnicamente primária, não havendo informações de que integre organização criminosa, logo, deve
ser aplicado o benefício. 3 - DOS BENS APREENDIDOS: Consta nos autos de Inquérito Policial em apenso, no Auto de Exibição
e Apreensão os objetos apreendidos, que estão melhores descritos (evento 01, IP) sendo, além das substâncias entorpecentes.
Determino: a) A incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, caso ainda não tenha ocorrido. b) Em relação ao
veículo HONDA CG TITAN 125, e aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, determino sua devolução aos
proprietários, mediante comprovação documental da propriedade, pois não há provas de que são produtos de crime. c) a
restituição do dinheiro apreendido ao proprietário. Quedando-se inertes, desde já autorizo a doação dos objetos para entidades
previamente cadastradas na CEPEMA desta Comarca, devendo ser observado o critério necessidade/utilidade da instituição. Por
fim, se restar certificado nos autos a inutilização dos referidos bens, autorizo a imediata destruição. 4 - DISPOSITIVO: Ante o
exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia do evento 01, pelo que CONDENO
SARAH SILVA, como incursa no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e ABSOLVO HILÁRIO BORGES DA CUNHA e JACKELINE
SOARES ESPÍRITO SANTO CORDEIRO, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. [...]". ALLAN
MARTINS FERREIRA- Juiz de Direito." Palmas, aos 11/05/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1114/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de maio de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
CONSIDERANDO o Ofício 59/2022 que versa sobre a troca do plantão do oficial de justiça Ruivaldo Aires Fontoura;
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RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 1096/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 09 de maio de 2022, para o fim de registrar que o
plantão judicial do período de 13/05/2022 às 18hs a 20/05/2022, às 12hs, será cumprido pela oficiala de justiça Samira Campos
Feitosa, mantendo as demais disposições.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dez (10) dias do mês
de maio (05) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro

PALMEIRÓPOLIS
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE
PALMEIRÓPOLIS/TO – 1ª TEMPORADA
O Doutor MARCIO SOARES DA CUNHA, MMª Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Palmeirópilis, Estado do Tocantins,
em observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento
deste edital que, será dado início a 1ª temporada de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Palmeirópolis/TO,
conforme pauta de julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 09hr na sala do Tribunal do Júri, conforme
preconizado no art. 429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não
sabido, bem como para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá
ainda para intimação dos Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão
sorteados 25 (vinte e cinco) jurados e 07 (sete) suplentes, o sorteio dos jurados designado para o dia 18 de maio de 2022 às
13h30min no Salão do Júri da Comarca de Palmeirópolis/TO.
PAUTA DE JURI 1ª TEMPORADA 2022
DATA DO HORÁRIO
N° PROCESSO
PARTE
SITUAÇÃO PRISÃO
PRONUNCIA
JÚRI
29.06.2022
09h
0002175-97.2020.8.27.2730 ADENILSON PEREIRA
Preso 09.01.2020 29.07.2020
DA CONCEIÇÃO
NICAEL ARAUJO
TENRREIRO
12.07.2022
09h
0002030-41.2020.8.27.2730 e
Preso 13.11.2019 29.07.2020
LUCAS CUNHA
ARAUJO
31.08.2022
09h
0002872-21.2020.8.27.2730 LUCAS DA SILVA
Preso 17.08.2020 23.03.2021
DAMASCENO
15.09.2022
09h
0000580-34.2018.8.27.2730 WILLIAN CARDOSO
Preso 28.02.2020 03.11.2021
DA SILVA
22.09.2022
09h
0000854-90.2021.8.27.2730 MARCELO
Preso 09.08.2021 09.02.2022
BERNARDO DA SILVA
Comarca de Paralmeirópolis, Estado do Tocantins, aos 11 de maio de 2022. Eu, Karynne Frasão Moreira, Chefe de Secretaria,
digitei o presente. Marcio Soares da Cunha, Juiz de Direito, em substituição, da 1ª Escrivania Criminal de Palmeirópolis – TO.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00048153620218272731 Chave n. 747621925921
Denunciado: THIAGO PEREIRA COSTA
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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 COSTA, brasileiro, solteiro, repositor, natural de Pium/TO, nascido aos 02/11/1996, filho de Rita de
Jesus Pereira Aguiar e de Antônio Luiz Costa e Silva, inscrito no CPF sob o n. 052.851.651-00, portador do RG n. 1.255.644,
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 218-C, §1º, c/c art. 147, caput, ambos
do CP, sob as diretrizes 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 10/05/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.

PEDRO AFONSO
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação Execução n° 5000012-79.2022.827.2733. Reeducando: ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA FILHO. FINALIDADE: EDITAL DE
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, MM. 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 virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório Criminal se processam os autos de Execução
Penal nº 5000012-79.2022.827.2733, que tem como reeducando ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA FILHO. E não sendo possível
INTIMAR, pessoalmente, o réu ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA FILHO, brasileiro, união estável, nascido aos 04/11/1995, natural
de Pedro Afonso-TO, filho de Antônio Ribeiro de Sousa e Ivone Fonseca dos Santos, portador do RG sob o nº 1.099.409
SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 040.313.761-62, atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado para comparecer
perante o Juízo Criminal desta Comarca e fazer-se presente na audiência admonitória, designada para o dia 19 de julho de 2022,
às 16h30min. 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 três dias do mês de maio do
ano de dois mil e dezesseis. Eu,___ Grace Kelly Coelho Barbosa – Diretora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. Ass) JUIZ M.
LAMENHA DE SIQUEIRA.

PONTE ALTA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS.
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível,
processam-se os autos de Ação Usucapião n.º 0000253-66.2021.8.27.2736, em que RAFAEL ABRAHAMS KLIEWER, move em
face NEYDE APARECIDA PANABIANCO COSTA, brasileira, viúva, agricultora, inscrita no CPF nº 086.309.339-68, sendo o
presente para CITAR a requerida acima citada, para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente no prazo de
15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora art.
344 do CPC. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente
Edital o qual deverá ser publicado uma vez em Jornal de ampla circulação e afixado no átrio do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, 10 de maio de 2022. Eu, Flávia Coelho Gama Klein, Técnico
Judiciário que digitei e subscrevo.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA)
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do
Cível, processam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial Nº 5000800-02.2013.8.27.2736/TO , em que MARIA STELLA
DE TOLEDO RAMOS CANSAÇÃO, move em face JORGE EDUARDO FERRAZ MODESTO e de CLÁUDIO ANTÔNIO
MONTAGNA , sendo o presente para CITAR o requerido JORGE EDUARDO FERRAZ MODESTO, brasileiro, CPF sob
nº 341.757.924-49, residente em local incerto e não sabido, para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente
no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora art. 344 do CPC. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o
presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, 2 de maio de 2022, Eu Glaucia Wanderley Maia Barros, Servidor de
Secretaria que digitei e subscrevo.
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PORTO NACIONAL
1ª vara cível
Editais

EDITAL Nº 5361478 - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADOS
Prazo:
30 (Trinta) – dias - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003715-67.2017.8.27.2737/TO chave 341260292417 - AUTOR: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
RÉU: ALBA MARIA NUNES MOURA, AMILTON MOURA NUNES, CARLOS MOURA NUNES, LAURO MOURA e REIJANE
MAGALLE CUNHA LUSTOSA FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tomem conhecimento da presente ação referente ao seguinte imóvel: constituir servidão de passagem em
imóvel de propriedade dos Requeridos, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Porto Nacional/TO,
conforme Matrícula(s) nº 995, do livro 2, localizado em Porto Nacional/TO. Faixa de LTXRTE-4-V087-P0004, referente à LT
XINGU - RIO, 800 kV: Descrição: Faixa de terras medindo 15,6974 ha (quinze hectares, sessenta e nove ares e setenta e quatro
centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Começa no ponto 1, coordenadas: E=770.522,966 e
N=8.823.276,561, referidas ao Datum: SIRGAS/2000, situado no cruzamento de uma cerca, km 990,71412, distante 2.590,92m,
no rumo de 24°59'48"SE do V87, km 988,12319; deste segue com o rumo de 78°01'35"SE, por uma distância de 53,60m,
confrontando com JUAREZ MAIA LEITE, até o ponto 2; deste segue com o rumo de 78°00'09"SE, por uma distância de 17,75m,
confrontando com JUAREZ MAIA LEITE, até o ponto 3; deste segue com o rumo de 24°59'48"SE, por uma distância de
1.327,78m, confrontando com JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, até o ponto 4; deste segue com o rumo de 50°00'34"SO, por uma
distância de 20,16m, confrontando com VAGNER MAIA, até o ponto 5; deste segue com o rumo de 72°54'14"SO, por uma
distância de 65,67m, confrontando com VAGNER MAIA, até o ponto 6; deste segue com o rumo de 5°48'36"SO, por uma
distância de 55,45m, confrontando com VAGNER MAIA, até o ponto 7; deste segue com o rumo de 12°17'26"SE, por uma
distância de 4,96m, confrontando com VAGNER MAIA, até o ponto 8; deste segue com o rumo de 24°59'48"NO, por uma
distância de 1.462,25m, confrontando com JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, até o ponto 9; deste segue com o rumo de
78°01'35"SE, por uma distância de 71,34m, confrontando com JUAREZ MAIA LEITE, até o ponto 1, onde teve início esta
descrição”. “SENTENÇA ... III – DISPOSITIVO - Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO firmada entre as partes
declarando CONSTITUÍDA A SERVIDÃO DE PASSAGEM sobre a área objeto do presente feito, descrita e delimitada na planta
e memoriais descritivos do evento 1, inserida no imóvel de propriedade dos requeridos, julgando extinto o presente feito, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Expeçam-se editais para
conhecimento de terceiros sobre a presente demanda e sobre o acordo, com o prazo de 10 dias (art. 34, do DL
3.365/41). Defiro a expedição de alvará de levantamento eletrônico do valor depositado para a parte requerente, conforme
acordo do evento 196 PET1. Dê-se conhecimento ao cartório de registro de imóveis competente. As partes ficam dispensadas
do pagamento das custas processuais remanescentes (art. 90, §§ 2º e 3º do CPC). Honorários advocatícios compensados.
Publique-se. Registre-se. Intimem. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 5033907v7 e do código CRC be48b37b.” E para que chegue ao conhecimento de todos e
no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Porto Nacional/TO,
10 de MAIO de 2022. Eu, Elvanir Matos Gomes. Técnica Judicial, digitei. ADVERTÊNCIA: Caso queiram apresentar
manifestação no prazo legal. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no Placar do fórum local.
Eu________________, Porteira dos Auditórios, 11/05/2022.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00032741320228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: PAULINHA ALVES CORREIA
Requerido: ADENILSON PINHEIRO DE LIMA
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 nº00032741320228272737, em que figura como vítima S,
brasileira,solteira,natural de Monte do Carmo/TO, nascido aos 22/06/1952, filha de Francisca Alves e do João Correia de
Assunção,reside na Rua Antônio José do amaral,Vila Nova,Porto Nacional/TO,e, o requerido ADENILSON PINHEIRO DE LIMA,
brasileiro, filho de Margarida,reside Av. Nossa Sra. Do Carmo, 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

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5184 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

33

fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência
à ADENILSON PINHEIRO DE LIMA:1º) Proibição de ADENILSON PINHEIRO DE LIMA de se aproximar da vítima PAULINA
ALVES CORREIA, seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de
distância;Considerando a gravidade e particularidade do caso telado, em que a vitima iNforma que o requerido frequentemente
vai até sua residencia ameaçá-la de morte, vislumbro a necessidade de concessão da medida de:2º) proibição de ADENILSON
PINHEIRO DE LIMA de frequentar locais de convivência comum da vítima PAULINA ALVES CORREIA, tais como sua
residência, casa de parentes, local de trabalho, igreja, entre outros.No tocante à medida protetiva de afastamento do lar, indefiro
o pedido, considerando ter a vítima informado no relato do B.O nº 378828/2022 (evento nº 01) que as partes residem em
endereços diversos.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 caracterizará crime de descumprimento de
medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos
moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário,
auxílio policial.Determino que seja encaminhada cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público,
nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe
multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a
urgência que o caso requer.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação.Porto Nacional - TO, data
certificada no sistema..DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 10 de Maio de
2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00032516720228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: EVAILDES RIBEIRO RODRIGUES
Requerido: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA
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 nº 00032516720228272737, em que figura como vítima S,
brasileira,solteira,natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 20/07/1974, filha de Josina Ribeiro Rodrigues e do Pedro Pereira
Rodrigues ,reside na Rua Araguaia, Lt. 04,Umuarama,nº3276,Porto Nacional/TO,e, o requerido FERNANDO RIBEIRO DE
SOUZA, brasileiro,união estável,natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 08/07/1992, filha de Evaildes Ribeiro Rodrigues de
Souza,inscrito no CPF nº031.613.481-33, reside Av. Nações Unidas,nº5547,jardim guachupé,Porto Nacional,e, para que chegue
ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da
decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança
(art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme
disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da
ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, 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 FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA:1º) Proibição de FERNANDO RIBEIRO DE
SOUZA de se aproximar de EVAILDES RIBEIRO RODRIGUES , seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo
de 500 (quinhentos) metros de distância;2º) Proibição de FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA de entrar em contato com a
vítima EVAILDES RIBEIRO RODRIGUES , seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;A presente
decisão deverá servir como mandado de intimação.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 que
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 deste Estado pode
acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de
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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.Cientifique-se MARIO CESAR JUNIOR acerca do presente decisum.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.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 10 de Maio de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho
Vianna , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00085635820218272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: LUCILENE DANTAS CARDOSO
Requerido: HELIO GALVÃO MATOS
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 nº 00085635820218272737, em que figura como vítima S, brasileira,união
estável,natural de Conceição de Araguaia/PA,nascido aos 24/10/1975, filha de Felícia Pereira Cardoso, inscrita no CPF
nº025.799.641-95,reside na Rua Portugal,Vila Regina,nº1816,Paraíso do Tocantins/TO,Porto Nacional/TO,e, o requerido HELIO
GALVAO DE MATOS, brasileiro,união estável,natural de Ponte Alta do Tocantins/TO, nascido aos 26/06/1989, filho de Dilza
Matos Soares,inscrito no CPF nº042.586.121-03, reside Av. Manoel monteiro,centro,Ponte Alta do Tocantins ,e, para que chegue
ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da
decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança
(art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme
disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da
ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, 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 HELIO GALVÃO MATOS:1º) Afastamento de HELIO GALVÃO MATOS da
residência ou local de convivência de LUCILENE DANTAS CARDOSO;2º) Proibição de HELIO GALVÃO MATOS de se
aproximar de LUCILENE DANTAS CARDOSO, seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo de 200
(duzentos) metros de distância;2º) Proibição de HELIO GALVÃO MATOS de entrar em contato com a vítima LUCILENE
DANTAS CARDOSO, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;3º)Proibição de HELIO GALVÃO
MATOS freqüentar locais de de trabalho, estudo, lazer, clubes, casas de parentes, entre outros locais de convivência da
vítima LUCILENE DANTAS CARDOSO, a fim de preservar a integridade física e psicológica das mesmas.A presente decisão
deverá servir como mandado de intimação.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, deverão informar se há interesse/necessidade na renovação, bem como que deverá comunicar a este
juízo eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor
e da vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado 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, requisitese, 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.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema..DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 11 de Maio de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna ,
estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00007747620198272737
Ação: AÇÃO PENAL
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Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: RAILANDER RODRIGUES NOGUEIRA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00007747620198272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)RAILANDER RODRIGUES NOGUEIRA, brasileiro,
natural de Porto Nacional/TO, nascido em 01/08/1993, inscrito no CPF n° 040.932.871-55, filho de Elissandra Rodrigues
da Silva, residente na rua Guarani, n° 1052, Jardim Querido, em Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo
de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00007747620198272737,que a Justiça
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 21 da
Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/41) e aplicando-se as disposições dos artigo 180, "caput", do Código
Penal Brasileiro.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor
Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em)
interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do
processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 11 de maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho
Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

TAGUATINGA
2ª vara cível e família
Intimações às partes

PROCESSO Nº 0000904-92.2021.8.27.2738
AÇÃO: DIVÓRCIO
AUTOR: DIONISIO RODRIGUES DE ALMEIDA
RÉU: ARLETE DE MATOS ALMEIDA
FINALIDADE: INTIMAR o réu da parte conclusiva da sentença. Dispositivo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso III,
alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo do evento 65, oportunidade em que DECRETO
o divórcio de DIONISIO RODRIGUES DE ALMEIDA e ARLETE DE MATOS ALMEIDA, consignando que a cônjuge virago voltará
a usar o nome de solteira. De consequência, JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO. DEFIRO em favor das partes os
benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais exteriores de
riqueza dos autores.Sem custas e honorários advocatícios.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se.Após o
trânsito em julgado, expeça-se ao cartório competente mandado para fins de averbação. Com a comunicação do cumprimento da
diligência, cientifique-se as partes e proceda-se a baixa definitiva, observadas as formalidades legais.Taguatinga/TO, data
certificada pelo sistema.JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO Juiz de Direito".

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 4989049 - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0000768-95.2021.8.27.2738/TO
AUTOR: MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ
FINALIDADE: INTIMAR eventuais interessados para ciência do processo e querendo contestar a ação no prazo de quinze dias.
DESPACHO:"... IV. Sem embargo das providências anteriores, expeça-se desde já edital, com prazo de quinze dias, para ciência
de eventuais interessados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Taguatinga/TO, data certificada eletronicamente. JEAN
FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito Taguatinga/TO, 01 de outubro de 2021."

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostilas

Apostila, de 11 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
22.0.000013497-3, resolve lotar a servidora Cristiane Santos Vieira, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeado por meio do
Decreto Judiciário nº 63, de 28/01/2021, publicado no Diário da Justiça nº 4892, no Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM).
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decisões
PROCESSO
22.0.000008703-7
INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ASSUNTO
Aquisição de imóvel (Terreno urbano)
Decisão Nº 2383, de 10 de maio de 2022
Tratam os presentes autos sobre a aquisição do imóvel (terreno), localizado situado à ACSU-NO 10, conjunto 02, lote 08, rua
NS A - matrícula nº 001, nesta Capital, o qual possui área total de 6.000 m², pertencente à IRSOL ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA, inscrita sob o CNPJ: 37.032.653/0001-62, visando a construção futura de unidades/órgãos do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme Projeto Básico 89 (4259855).
A aquisição pretendida foi autorizada no SEI 21.0.000009881-4, evento 4272274 e será incluída no subitem 8.1.120 do Plano
de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2.
Tendo em vista os fundamentos expendidos na Manifestação da DIVENG, via Despacho 28505 (4289816), Despacho 28758
(4291315), da lavra do Juiz Auxiliar da Presidência, Manoel de Faria Reis Neto, bem ainda no Parecer 845 ASJUADMDG
(4317041), existindo disponibilidade orçamentária, consoante a Classificação orçamentária, presente na Informação 13904
(4289162) e Detalhamento de Dotação Nº 758 (4290564), ACOLHO a sugestão proferida pelo Diretor Geral, no Despacho
32700 (4318622), ao tempo em que DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso X do art. 24 da Lei
8.666/93, para a aquisição do terreno urbano situado à ACSU-NO 10, conjunto 02, lote 08, rua NS A - matrícula nº 001, nesta
Capital, com área total de 6.000 m², pertencente à IRSOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, inscrita sob o CNPJ:
37.032.653/0001-62, visando a construção futura de unidades/órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, consoante
Projeto Básico 89 (4259855), pelo valor de R$ 3.700.000,00 (três milhões setecentos mil reais), conforme Proposta de
venda, juntada no 4259876.
DETERMINO o envio do feito à:
1. ASPRE para a publicação desta decisão;
2. DCC para as providências relativas à formalização do contrato;
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho;
4. Concomitantemente à DIVENG para ciência e acompanhamento;
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1113, de 10 de maio 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 22.0.000000178-7;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até a data de 01 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria nº 150/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de janeiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio à 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1120, de 10 de maio 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 22.0.000000768-8;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 07 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria nº 199/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 02 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 1ª Vara
Cível da Comarca de Araguaína, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e atos
cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Portaria Nº 1122, de 10 de maio 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 22.0.000002069-2;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 07 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Nº 305/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na Comarca de
Goiatins, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de atos
cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1127, de 11 de maio 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 22.0.000004001-4;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até a data de 14 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Portaria Nº
342/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio junto à 4ª Vara
Cível de Palmas, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de atos
cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1129, de 11 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 19.0.000024429-8;
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 1035/2021, de 29 de abril de 2021, para a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 1º ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
IX - Alex Coelho." (NR)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 1124/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 11 de maio de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 17/2009 TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI 22.0.000012201-0;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo listados, para, sob a Coordenação do primeiro, comporem o Grupo de Trabalho com a
finalidade de elaborar o plano de trabalho e executar as ações necessárias à implementação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021 e consequente atualização dos atos normativos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
I - Diego Gonçalves Santana Borges - matrícula 235944, Chefe do Controle Interno, Diretoria Geral, Coordenador do GT;
II - Marcus Vinícius Guimarães - matrícula 163551, Assessor Jurídico Administrativo da Diretoria Geral (ASJUADMDG) ;
III - José Atílio Beber - matrícula 252259, Assessor de Projetos da Diretoria Geral (ASTDG);
IV - Claudiene Moreira de Galiza Bezerra - matrícula 352004, Assessor Jurídico, Diretoria Financeira (DIFIN);
V - Moacir Campos de Araújo - matrícula 176342, Presidente da Comissão de Licitação (COLIC);
VI - Pauline Sabará Souza - matrícula 244453, Secretária da Comissão de Licitação (COLIC);
VII - Paulo Vítor Gutierrez de Oliveira - matrícula 352655, Assessor Jurídico, Diretoria Administrativa (ASDIADM);
VIII - Silvânia Pereira Rodrigues Araújo - matrícula 363892, Diretoria Administrativa (ASDIADM);
IX - Júlio César Pereira de Oliveira - matrícula 352919, Chefe de Divisão (DCOREP);
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X - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula 352918 - Assessor Técnico Jurídico da Diretoria de Tecnologia da Informação;
XI - Ênio Carvalho de Souza - matrícula 265148, Chefe da Central de Compras (CCOMPRAS)
XII - Valdiney da Costa Vale - matrícula 352755, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios (DCC);
XIII - Jocileuza Bezerra Costa Araújo - matrícula 992530, Divisão de Contratos e Convênios (DCC);
XIV - Ruto César Moreira Costa, matrícula 199325, Técnico Judiciário, Diretoria de Infraestrutura e Obras (DINFR)
Art. 2º O referido grupo terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório
conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Portaria Nº 1091/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER,
de 06 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1093/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 06 de maio de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 17/2009 TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI 22.0.000012051-4;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo listados, comporem o Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos
destinados a identificar a solução adequada para as proposituras trazidas nos autos mencionados, apresentar os atos normativos
necessários e a forma de execução adequada para a solução das demandas, apresentando as respectivas minutas e planos de
trabalho, se for o caso; estudar os termos do Convênio firmado entre o Poder Judiciário e a PMTO (Convênio nº
18/2021/PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC) e analisar a necessidade de alterar os termos do mesmo para viabilizar a solução
das demandas em questão, apresentando minuta do convênio com as alterações; apresentar relatório conclusivo acerca dos
trabalhos realizados, no prazo de .
TEN CEL QOPM Presley Cruz Nunes, matrícula 357300, Coordenador do Grupo de Trabalho;
MAJ QOPM Kelson Silva de Castro, matrícula nº 362474;
2º SGT QPPM Valteir Antônio da Silva, matrícula nº 361911;
TEN CEL QOPM RG 05.112/1 Eduardo Douglas da Silva Santos, matrícula nº 104155, ??(Colaborador Externo);
MAJ QOPM RG 05.847/1 Cleyton Alen Rego Costa, matrícula nº 108410 (Colaborador Externo);
Marcelo Henrique Andrade Moura - matrícula 235944, Assessor Jurídico Administrativo da Diretoria Geral;
Valdiney da Costa Vale, matrícula 352755, Chefe de Divisão Contratos e Convênios - DCC;
Valdeir Gomes Santana, matrícula 161067, Chefe de Divisão Fundos Especiais - Diretoria Financeira.
Art. 2º O referido grupo terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório
conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1120/2022, de 11 de maio 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 2022/114242 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Meire Vania Ferreira Araujo Guimarães, Matrícula 990009, 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 Porto
Nacional-TO para Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 20/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de realizar estudo
social, determinado no processo 0000793-52.2018.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1121/2022, de 11 de maio 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 2022/114253 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, 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
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Sampaio-TO, no período de 17/05/2022 a 17/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000879-08.2017.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1122/2022, de 11 de maio 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 2022/114088 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, 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 Sampaio-TO,
no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003522-862020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1123/2022, de 11 de maio 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 2022/114087 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, 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 Axixa do
Tocantins-TO, no período de 18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0003522-86-2020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1124/2022, de 11 de maio 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 2022/114289 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 14/05/2022 a 14/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0000793-52.2018.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1125/2022, de 11 de maio 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 2022/114291 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 Zona
Rural-TO, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000065528.2021.8.27.2711.
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 1126/2022, de 11 de maio 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 2022/114060 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Haidirosi R. Allebrandt, Matrícula 358985, 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 Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO,
no período de 14/05/2022 a 14/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000142297.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1127/2022, de 11 de maio 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 2022/114042 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Ferreira Gomes, Matrícula 990069, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 11/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0013929-68.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1128/2022, de 11 de maio 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 2022/114036 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
Natividade-TO, no período de 10/05/2022 a 10/05/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado no processo 0015135-64.2020.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1129/2022, de 11 de maio 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 2022/114031 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Divina Pregentino Lopes, Matrícula 358399, 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 Colinas do Tocantins-TO para
Tupiratins-TO, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002474-53.2015.827.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1130/2022, de 11 de maio 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 2022/114234 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, 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 Rio
Sono-TO, no período de 14/05/2022 a 15/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada nos processos
0000526-69.2021.8.27.2728 e 0002457-10.2021.8.27.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1131/2022, de 11 de maio 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 2022/113991 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ironete Torres de Sousa, Matrícula 990349, 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 Colmeia-TO para Colinas do
Tocantins-TO, no período de 18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0006414-98.2020.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1132/2022, de 11 de maio 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 2022/113988 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rute Pereira da Silva, Matrícula 363334, 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 Darcinopolis-TO,
no período de 14/05/2022 a 14/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00004324820228272741.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1133/2022, de 11 de maio 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 2022/113987 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Antonio Monteiro da Silva, Matrícula 361631, 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
Esperantina-TO, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 5002791-91.2013.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1134/2022, de 11 de maio 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 2022/113982 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, 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 12/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000546-11.2022.8.27.2733.
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 1135/2022, de 11 de maio 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 2022/113979 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, 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 EsperantinaTO, no período de 12/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000313839.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1136/2022, de 11 de maio 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 2022/114244 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Núbia Pacheco Melo, Matrícula 356355, 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 Colmeia-TO para Pequizeiro-TO, no
período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000252133.2019.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1137/2022, de 11 de maio 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 2022/114252 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joao Paulo Pereira de Sousa, Matrícula 356275, 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 Palmeiras do
Tocantins-TO para Xambioa-TO, no período de 20/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado
no processo 0000759-24.2021.8.27.2742.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1138/2022, de 11 de maio 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 2022/114248 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Laura Pantoja de Oliveira Carvalho, Matrícula 356025, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para
Luzinopolis-TO, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000598-83.2022.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1139/2022, de 11 de maio 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 2022/114086 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, 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
Axixa do Tocantins-TO, no período de 20/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0003001-57.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1140/2022, de 11 de maio 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 2022/114083 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, 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 19/05/2022 a 19/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0003001-57.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1141/2022, de 11 de maio 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 2022/111290 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Eliane Ramos Candido Tavares, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 86049, 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 Aurora do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período
de 11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de Empreender viagem a Cidade de Combinado para desbloqueio de senha no
Banco do Brasil das Contas dos Oficiais de Justiça, conforme SEI 14.0.000092101-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1142/2022, de 11 de maio 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 2022/113443 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Nunes da Silva Neto, Matrícula 364054, o valor de R$ 305,44, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 04/05/2022 a 05/05/2022,
com a finalidade de diligências para levantamento de informações referente segurança de magistrados na Comarca de
Araguaína, nos dias 04 e 05/05/2022, conforme SEI 22.0.000004239-4 Evento 4307099.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1143/2022, de 11 de maio 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 2022/113126 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, 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 Palmas-TO, no período de 04/05/2022 a
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05/05/2022, com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dias 04 e
05/05/2022; Conforme SEI 22.0.000004239-4 Evento 4304106.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Weder Luis do Carmo, Matrícula 363873, 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 Palmas-TO, no período de 04/05/2022 a 05/05/2022,
com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dias 04 e 05/05/2022;
Conforme SEI 22.0.000004239-4 Evento 4304106.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1144/2022, de 11 de maio 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 2022/113998 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Ramilly Reis dos Santos de Oliveira, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 357303, 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 Guarai-TO para Palmas-TO, no período
de 16/05/2022 a 17/05/2022, com a finalidade de Emissão e retirada de Certificado Digital Cert-JUS Institucional, conforme SEI
nº 22.0.000001015-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1145/2022, de 11 de maio 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 2022/110830 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Maisa Otilia da Silva Sousa, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA,
Matrícula 353215, 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 Aurora do Tocantins-TO para
Combinado-TO, no período de 05/04/2022 a 05/04/2022, com a finalidade de Realizar Correição Geral Ordinária no Cartório
Extrajudicial de Registro Civil na cidades de Combinado, conforme SEI 22.0.000000920-6.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Cristiano de Almeida Mandu, Matrícula 355827, 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 Aurora do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período de 05/04/2022 a
05/04/2022, com a finalidade de Realizar Correição Geral Ordinária no Cartório Extrajudicial de Registro Civil na cidades de
Combinado, conforme SEI 22.0.000000920-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1146/2022, de 11 de maio 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 2022/113713 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Karynne Frasão Moreira, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 353331, 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 Palmeiropolis-TO para Sao Salvador do Tocantins-TO, no
período de 07/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar Correição Geral Ordinária nas Serventias Extrajudiciais
pertencentes à circunscrição da Comarca, conforme SEI 22.0.000008746-0.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Luciane Barcelos Dorneles, Matrícula 356751, 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 Palmeiropolis-TO para Sao Salvador do Tocantins-TO, no período de 07/04/2022 a

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5184 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

45

07/04/2022, com a finalidade de realizar Correição Geral Ordinária nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da
Comarca, conforme SEI 22.0.000008746-0.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1147/2022, de 11 de maio 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 2022/114267 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352443, o valor de R$ 743,88, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 208,45, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022, com a finalidade de participar da
sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Ananás, conforme SEI 22.0000000989-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1148/2022, de 11 de maio 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 2022/114280 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de
09/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de acompanhamento e monitoramento das atividades do Projeto de Atenção à Saúde
( PAS ) na comarca de Colinas, conforme SEI 22.0.000010902-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1149/2022, de 11 de maio 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 2022/114446 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Flavio Moreira de Araujo, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 145945, o valor de R$
3.444,35, relativo ao pagamento de 13,5 (treze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 695,43,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Palmas-TO, no período de
15/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de auxiliar na disseminação de conhecimentos durante o período de laboratório
presencial da Secretaria Unificada de Execução Penal (SEUP), conforme SEI nº 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 1150/2022, de 11 de maio 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 2022/113471 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Flavio Moreira de Araujo, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 145945, o valor de R$
1.606,88, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Filadelfia-TO para Palmas-TO, no período de
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01/05/2022 a 07/05/2022, com a finalidade de Auxiliar na disseminação de conhecimentos durante o período de laboratório
presencial da Secretaria Unificada de Execução Penal (SEUP), conforme SEI nº 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

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 110/2020
PROCESSO 20.0.000011772-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Giulia Silva Lima Bandeira
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Alteração do item 5.3, da Cláusula Quinta, do Termo de Credenciamento nº 110/2020, firmado entre o Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e Giulia Silva Lima Bandeira.
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022
PROCESSO 22.0.000010709-7
CONTRATO Nº 184/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Licitec Tecnologia - EIRELI EPP
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$ 3.040,00 (três mil quarenta 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: 10 de maio de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000008703-7
CONTRATO Nº 198/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Irsol Administração e Participações - Ltda
OBJETO: Aquisição de imóvel (terreno) com área total: 6.000 m² para abrigar unidades/órgãos do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VALOR: R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).
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: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000003472-3
CONTRATO Nº 191/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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CONTRATADO: José Carlos Pinto Marinho
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista
Judiciário – Contador/Distribuidor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098
de 2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 2/2020
PROCESSO 14.0.000237058-2
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Município de Palmas
OBJETO: Prorrogação da vigência do Termo de Cooperação nº 2/2020 por mais 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, pelo período
de 03/06/2022 a 02/06/2024, 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: 11 de maio de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 183/2022
PROCESSO 22.0.000013096-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Suely da Silva Gonçalves Lima
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 175/2022
PROCESSO 22.0.000012740-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Vanessa de Oliveira Martins
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 Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional.
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: 11 de maio de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 176/2022
PROCESSO 22.0.000012770-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso.
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: 11 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 176/2022
PROCESSO 22.0.000012368-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Maria de Fátima Araujo Carvalho Pires
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.
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: 11 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2022
PROCESSO 22.0.000012608-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Joyce Silva do Carmo
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de medidor,
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 276/2021
PROCESSO 21.0.000018029-4
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADO: Marcos Fabiano Monteiro da Costa
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo marcos Fabiano Monteiro da Costa 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 276/2021.
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2022.
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 361/2022, de 10 de maio de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor CARLOS JOSE BONTEMPO,
matrícula nº 190548, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM CENTRAL DE MANDADOS, no período de 03/02/2022 a 03/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/114333;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
165839

LUIZA MONTEIRO VALADARES

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

05/03/2022 à 09/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA FÉRIAS Nº 770/2022, de 11 de maio de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIVANIA RIBEIRO DA SILVA, matrícula nº 353874, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 09 a 21/05/2022, a partir de 09/05/2022 até 21/05/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 22/06 a 04/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 771/2022, de 11 de maio de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor THIAGO PEREIRA DOS ANJOS, matrícula nº 353351, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 11 a 25/05/2022, a partir de 11/05/2022 até 25/05/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 11 a 25/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 772/2022, de 11 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora GLAUCIA MOROMIZATO, matrícula nº 79730, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 10/05 a 08/06/2022, a partir de 10/05/2022 até 08/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 10/04 a 09/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 773/2022, de 11 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor SIMÃO BARROS DA SILVA, matrícula nº 353403, relativas ao período aquisitivo 2017/2018,
marcadas para o período de 11/05 a 09/06/2022, a partir de 11/05/2022 até 09/06/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 774/2022, de 11 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei
1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação
contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLEIDE LEITE DE SOUSA DOS ANJOS, matrícula nº 105863, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 31/05/2022, a partir de 02/05/2022 até 31/05/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ESMAT
Editais

EDITAL nº 087, de 2022 – SEI Nº 22.0.000003634-3
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, PRORROGA o período
de realização do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma I , até o dia 30 de maio de 2022.
Palmas-TO, 11 de maio de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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EDITAL nº 088, de 2022 – SEI Nº 22.0.000003636-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, PRORROGA o período de
realização do curso Educando para boas escolhas on-line – Turma II , até o dia 30 de maio de 2022.
Palmas-TO, 11 de maio de 2022.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 086 de 2022 – SEI Nº 22.0.000012912-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma
IX –, a se realizar no dia 7 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais
aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma IX.
Objetivo: Proporcionar conhecimento sobre o Plano de Logística Sustentável, bem como sobre
a temática da coleta seletiva solidária de modo a dar o suporte necessário à sua implantação
no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, em especial, na comarca de Araguaçu.
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 1º a 7 de abril de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria
Acadêmica da Esmat.
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Araguaçu.
Carga Horária: 3 horas
Modalidade: Presencial
Local: Auditório da comarca de Araguaçu.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 14 vagas
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo
Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e
colaboradas e credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de
Araguaçu.

Nº de Vagas
14

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Araguaçu.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, no dia 7 de abril de 2022, a serem
desenvolvidas na modalidade presencial, conforme descrição no cronograma;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV);
4.3 A frequência no curso será registrada de forma presencial pela Secretaria Acadêmica da Esmat;
14.4 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de
aproveitamento;
4.5 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)..
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário
Das 14h às 15h15

7/4/2022
Das 15h15 às 16h30

Conteúdo Programático
Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins.
Obrigações estabelecidas em contrato com a empresa terceirizada.
Facilitadora de Aprendizagem – Leila Maria de Sousa Jardim
Conceituação
e
Classificação
de
Resíduos
Sólidos
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem.
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e
tecnologias limpas, incineração, compostagem, com aprofundamento na
coleta seletiva solidária e na reciclagem.
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para
resíduos perigosos.
Consequências da não realização da coleta seletiva com exemplos
práticos.
Como usar os coletores (“lixeiras) e contêineres adquiridos pelo Poder
Judiciário utilizando como exemplos os resíduos que estão presentes no
dia a dia do servidor, como copo descartável, papéis e restos de comida
Facilitadora de Aprendizagem – Cinthia Barbosa Pires Azevedo

Carga Horária Total

3 horas-aula

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Leila Maria de Sousa Jardim
Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Graduada em Direito pelo Centro Universitário – UNIRG e
Normal Superior pela Universidade do Tocantins – UNITINS. Especialista em Gestão do Judiciário – Tribunal
do de Justiça, pela Falculdade Educacional da Lapa – FAEL e Técnica Judiciária de 1ª instância no Tribunal de
Justiça do Tocantins. Atualmente é Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça
do Tocantins, membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do PJTO e membro da
Comissão Gestora da Cidade do Poder Judiciário do Tocantins. Possui experiência na área do Direito,
Educação e Administração Pública.

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Cinthia Barbosa Pires Azevedo
do

Possui Graduação em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Tocantins (2015),
Palmas - TO. Especialização em Docência Superior – Faculdade Unyleya.Servidora do Tribunal de Justiça do
Tocantins.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) colaboradores(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento
Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do eventoatividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por motivo de
licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser encaminhados ao
Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 11 de maio 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
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