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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020887-81.2018.8.27.2706
APELANTE: NEIDE GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): THIAGO RODRIGUES ALENCAR TO005586
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ZURICH COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL
ADVOGADO(A): ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI PR029486
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) PEDRO NELSON DE MIRANDA, Relator(a), no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio
MANDA INTIMAR o apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 51.990.695/0001-37, com endereço na Cidade de Deus s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, Osasco/SP do
ACORDÃO constante no evento 16 dos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020887-81.2018.8.27.2706. EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM FACE DO
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA DE OFÍCIO. 1. Quanto à ZURICH VIDA E
PREVIDÊNCIA LTDA, não há dúvida de que o feito deveria de fato ter sido extinto, visto que depositou judicialmente o valor
devido e a parte autora concordou. Houve, portanto, o reconhecimento do pedido pelo réu e a concordância pela parte autora, do
que se conclui que realmente era caso de extinção da obrigação em face da ZURICH. 2. Contudo, ainda remanesce o interesse
da demanda em face do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ante a ausência de solução da controvérsia quanto ao suposto
seguro de vida também existente perante o Bradesco e o eventual saldo a ser resgatado. 3. Ressalte-se que o pedido recursal
não será procedente tal como pleiteou o apelante porque não é o caso de reformar a sentença simplesmente para “compelir o
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a apresentar a apólice de seguro de vida do instituidor do seguro”. Por se tratar de
alvará judicial, cujo procedimento é de jurisdição voluntária, antes da sentença se faz necessária a obtenção das informações
adequadas acerca da existência ou não de saldo a ser levantado pelo interessado; assim, em caso positivo, concede-se o alvará
para levantamento dos valores. 4. Sentença declarada parcialmente nula de ofício. Mantém extinção da demanda relativamente
à ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA, mas determina o retorno do feito à origem para prosseguimento em relação ao
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. ACÓRDÃO: A Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
decidiu, por maioria, vencida a relatora, CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
conceder o parcelamento do pagamento das custas processuais em 03 vezes, sendo que a primeira prestação deverá ser
quitada no prazo de 10 dias e as demais até a conclusão dos autos para sentença. No que se refere à taxa judiciária, conforme
prevê o artigo 91 da Lei nº. 1.287/01, será parcelada em 02 vezes, de forma que a primeira prestação deverá ser paga, também,
no prazo de 10 dias e a segunda quando da conclusão da demanda originária para apreciação de seu mérito, nos termos do voto
da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL encampado pelo Desembargador HELVECIO DE BRITO MAIA NETO Relator para o acórdão. Palmas, 06 de abril de 2022. Sob a Presidência da DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE
LA CRUZ BARBOSA a 4ª turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, reconhecendo e mantendo a extinção da demanda
relativamente à ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA, mas determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento em
relação ao BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, nos termos do voto do(a) Relator(a). PROCURADORA ANA PAULA REIGOTA
FERREIRA CATINI. Palmas, 23 de março de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:
PRAZO: 15 DIAS
AÇÃO PENAL nº 0001828-85.2019.8.27.2702
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusados: RODRIGO FERREIRA DE ARAÚJO
FINALIDADE: CITAÇÃO(s) do acusado(s) RODRIGO FERREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/10/1988,
natural de Dourados/MS, filho de Eurides Ferreira de Araújo e Miguel Yancocih, inscrito no CPF sob o nº 064.641.401-16,
residente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através de advogado, sobre
a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de instrução, as testemunhas deverão ser
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apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá requerer,
previamente, a intimação das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 24 de maio de 2022. FABIANO GONÇALVES
MARQUES Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado de Tocantins, quarta feira, 23 de
maio de 2022. Eu, Maria Aparecida Lopes Santos, que digitei e lavrei o presente.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:
PRAZO: 10 DIAS
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0000647-54.2016.8.27.2702/TO
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO
FINALIDADE: INTIMAR o(s) destinatário(s) KENNY ROGER SANTOS COSTA, brasileiro, inscrito no CPF: 029.718.121-11 e
RG: 940.914 SSP/TO, filho de Aparecida Costa dos Santos e José Maria dos Santos, residente na Avenida Leomar de Souza
Barros, n.º 530, Centro, Alvorada/TO, do teor da sentença condenatória proferida nos autos supra referidos, cuja parte conclusiva
a seguir transcrevo: “ (...) Diante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a acusação para: EXTINGUIR O PROCESSO, sem
resolução do mérito, em razão da ausência de uma das condições da ação, qual seja, interesse de agir, através da
vertente interesse-utilidade, no tocante à prática do crime descrito no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro,
atribuído a KENNY ROGER SANTOS COSTA, tudo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em
aplicação analógica à lei processual penal. (Artigo 3º, Código de Processo Penal).(...).Alvorada, 19 maio de 2022. FABIANO
GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado de Tocantins,
segunda feira, 23 de maio de 2022. Eu, Maria Aparecida Lopes Santos, que digitei e lavrei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N 0000747-27.2021.8.27.2704 - AÇÃO: INVENTARIO
EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS OU NÃO SABIDOS, BEM COMO TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO
DE VINTE (VINTE) DIAS
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Araguacema/TO, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com prazo de 20 (vinte) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que
se processa por este Juízo da Vara Cível, os autos da AÇÃO DE INVENTARIO, sob nº 0000747-27.2021.8.27.2704 , em que
ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA e PEDRO BISPO DE OLIVEIRA, move em desfavor do espólio do de cujus MANOEL BISPO DE
OLIVEIRA, por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados,
para que se manifestem sobre as primeiras declarações (art. 627 do CPC), oferecidas pela inventariante no evento 17

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

MONITÓRIA Nº 0020543-32.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: BR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
RÉU: X-NET REDE DE TELECOMUNICACOES MULTIMIDIA LTDA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - evento 41: "Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA em que litigam BR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI em desfavor de X-NET REDE DE TELECOMUNICACOES MULTIMIDIA LTDA,
em que o requerente alega ser credor da importância de R$ 16.208,66 face à requerida. Devidamente citada, a parte requerida
não pagou a dívida nem apresentou embargos.. Nos termos do Código de Processo Civil:Art. 701. [...] § 2º Constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e
não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte
Especial. Sendo assim, incidindo o dispositivo acima, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial (decisão inicial),
devendo o feito, agora, prosseguir pelo rito de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 e seguintes do Código de
Processo Civil, no que couber. Diante do exposto: I – DETERMINO ao Cartório que PROMOVA a evolução da classe da ação
para cumprimento de sentença. II – Feito isto, INTIME-SE o(a) executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do
débito apontado na inicial, que consta do demonstrativo discriminado de crédito, acrescido dos honorários inicialmente fixados
(5% sobre o valor da causa), sob as penas da lei. ADVIRTA-SE que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o
executado do pagamento de multa de 10% (dez por cento), além de eventual protesto (CPC, art. 517). III – Efetuado o
pagamento da dívida executada, desde já AUTORIZO a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Em seguida,
os autos deverão vir conclusos para o localizador pertinente. Do contrário, não sobrevindo pagamento, INTIME-SE a parte
exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e requerer o que de direito,
no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, façam os autos imediatamente conclusos. CUMPRA-SE." INTIMAÇÃO AO REVEL.
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2ª vara criminal execuções penais
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00164973420198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual CARLOS EDUARDO PINETTI, brasileiro, desocupado,
nascido em 19/04/1977, natural de Londrina/PR, filho de Suzana Apparecida Alves e Ilton Pinetti, RG. 27.550.210-7 SSP/SP,
CPF 217.182.738-60,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 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos 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, 25 de maio de
2022. Joao Frederico Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

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

EDITAL 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 001053411.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUSIME SOUSA OLIVEIRA, CPF nº 280.449.831-04,
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 51 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, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime o executado acerca do
conteúdo da presente sentença; 2. Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3. Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais,
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. " Transitada em julgado,
arquive-se." 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 17 dias do mês de maio de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que
o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): PEREIRA & RODRIGUES LTDA - ME, MARILDE ALVES RODRIGUES ARAUJO - CPF/CNPJ n°:
03.574.778/0001-00, e 871.979.361-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5006015-49.2013.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância
de R$ 4.013,96 (quatro mil, treze reais e noventa e seis centavos), representada pela CDA n° C-2494/2012 datada de
23/10/2012 acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...Caso não sejam encontrados endereços diversos do
contido na inicial ou, acaso encontrados, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, E HAVENDO PEDIDO
FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior
intimação do exequente para manifestar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias...)" E para que ninguém possa alegar
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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 23 dias do mês de maio de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 5382634, de Intimação de Sentença, com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500602848.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de L. STIVAL ROTOLI-ME (CNPJ Nº 12.067.173/0001-06 e LIANA STIVAL ROTOLI (CPF Nº 515.764.221-00, sendo o
mesmo para INTIMAR as partes executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 58 - SENT1 dos autos
em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 28/11/2014, portanto, o prazo prescricional se
perfectibilizou em 28/11/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05
(cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO,
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da
causalidade, deixo de condenar 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 - 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. Araguaina-TO, 28 de abril
de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5409670, de Intimação de Sentença, com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500077516.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de J GONÇALVES DE ANDRADE, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.734.443/0001-55, na
pessoa de seu representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 69 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 08/05/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em
08/05/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de
ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da
causalidade, deixo de condenar 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. Araguaina-TO, 29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
16 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique - Juíza de Direito.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5193 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022

6

EDITAL Nº 5413617, de Intimação de Sentença, com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500073738.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de RAUL GONÇALVES BRANCO (CPF Nº 212.874.408-35, FELIPE ROCHA BIANCO (CPF Nº 289.949.688-30) e RUMO
NORTE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 07.786.425/0001-17, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima
descritas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 72 SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 18/12/2014, portanto, o
prazo prescricional se perfectibilizou em 18/12/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do
princípio da causalidade, deixo de condenar 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 - 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. Araguaina-TO, 29 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito..". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de maio de
2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5413161, de Intimação de Sentença, com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000078193.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ESPÓLIO DE HORACIO MOREIRA DA SILVA,
pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 089.248.801-87, na pessoa de seu representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a
parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no
evento n.º 15 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... O MUNICIPIO DE ARAGUAINA ajuizou ação de execução
fiscal em desfavor de HORACIO MOREIRA DA SILVA. O exequente foi devidamente citado no evento 10. No petitório acostado
no evento 13, o exequente manifestou nos autos, informando a quitação do débito principal, bem como, honorários advocatícios,
ocasião em que requereu a extinção total do feito. É o relato do necessário. Decido. O Código de Processo Civil é bem claro
ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o
exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a
extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso
II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do
Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 20 de abril de 2022.
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de maio de 2022. Eu, FRANCISCO ALBERY
FERNANDES BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0008111-44.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA

Às partes e aos advogados
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Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493
Executado (s): ANALIA RODRIGUES 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. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007092-03.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): MODESTO DE AMARANTE SOBRINHO
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. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007092-03.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: JOSE BASILIO DE PAULA
Advogado/Procurador (a): EDESIO DO CARMO PEREIRA
Executado (s): MUNICIPIO DE ARAGUAINA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o autor da presente sentença. Certificado o trânsito em
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 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 CARPEGIANE DE SOUSA
Executado (s): ANTONIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
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 intime o exequente da presente sentença. Intime-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0004458-34.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440
Executado (s): DALVA MARIA DA ROSA RODRIGUES
SENTENÇA: (...)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. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que a parte executada não foi citada na presente execução. Os honorários advocatícios foram
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que cientifique o
exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0003947-70.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5193 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022

8

Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): LEVY CARVALHO DUARTE
SENTENÇA: (...)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. Sem a condenação em honorários advocatícios, bem
como custas processuais finais, uma vez que o pagamento do débito principal (evento 13) foi realizado anteriormente ao ato
citatório. 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. 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. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0002964-71.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): JOANA COELHO 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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0000513-73.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): ARAMY JOSÉ PACHECO
SENTENÇA: (...)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. Intimem-se ás 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.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. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0015225-68.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCALL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Executado : RAPIDO MARAJO LTDA . EM RECUPERACAO JUDICIAL
Executado : LAZARO MOREIRA BRAGA
Executado : ODILON WALTER DOS SANTOS
SENTENÇA: “(...) Isto posta, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe.
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo
Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1 Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Proceda o cartório, com o translado da presente sentença
aos autos do processo principal nº 00090982220178272706, devendo o exequente ser intimado no feito principal para fazer
juntada da planilha atualizada débito retirando o processo dos presentes cálculos. 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
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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 ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 5 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. 6 - Proceda-se com o recolhimento do mandado de citação distribuído. 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. Araguaina-TO, 27 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0010288-15.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSÉ JANUÁRIO ALVES MATOS JUNIOR
PGM001425
Executado (s): LOURIIVAL PEREIRA 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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006138-54.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402
Executado (s): LOURIIVAL PEREIRA DA SILVA
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 intime a exequente da presente sentença. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0005962-75.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): MARIA AFONCINA BERNARDO BARRETO
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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0000081-54.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): RITA DE CASSIA ALVES ROCHA
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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0026134-72.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
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Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): JACY DOS REIS CARVALHO DE SANTANA
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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018814-34.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): DEROCI BARBOSA DE SOUSA
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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018735-55.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): CELINA MARIA DE BARROS CAMPOS
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. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.

ARAPOEMA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO
INTERDIÇÃO Nº 0000730-52.2016.8.27.2708/TO
AUTOR: LUIZ MIRANDA DA SILVA
RÉU: JORGE LUIZ DOS REIS MIRANDA DA SILVA
O Doutor Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Única Vara
Cível, foram processados os Autos de nº 00007305220168272708, Ação de INTERDIÇÃO de JORGE LUIZ DOS REIS
MIRANDA DA SILVA, brasileiro, portador do Registro Geral nº 968.987, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF:
064.199.811- 23, filho de Luiz Miranda da Silva e Dorvalina dos Reis Silva, residente e domiciliado no JACÚ, s/n, Arapoema,
Estado do Tocantins, requerida por LUIZ DOS REIS MIRANDA DA SILVA, brasileiro, união estável, transporta alunos no barco,
nascido aos 01/03/1970, natural de Goiatins/TO, filho de Cícero Sousa Castro e Olinda Miranda da Silva, portador do Registro
Geral nº 407.653 2º VIA SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº 961.435.761-49, residente e domiciliado no JACÚ,
s/n, Arapoema/TO, feito julgado procedente e decretada a interdição do(a) requerido(a), portador(a) de TRANSTORNO AFETIVO
BIPOLAR, CID F 31.2, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido nomeado(a)
CURADOR(A) o(a) requerente LUIZ DOS REIS MIRANDA DA SILVA. Serão considerados nulos, de nenhum efeito, todos os
atos e avenças que se celebrarem sem a assistência do Curador. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediuse o presente Edital, que será publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do Estado, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arapoema – TO, aos vinte e um dias
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Elizeede Noleto Pereira, Servidora de Secretaria, digitei e
subscrevi.

ARRAIAS
Diretoria do foro
Portarias
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Portaria Nº 1253/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 25 de maio de 2022
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições, legais etc.
CONSIDERANDO que na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021 ocorreu uma
duplicação de datas na escala do Plantão Judiciário do Grupo 04.
RESOLVE
Art. 1° - TORNAR PARCIALMENTE SEM EFEITO a Portaria Nº 3038/2021, datada de 16/12/2021, no que diz respeito ao
plantão do período de 27/05/2022 a 25/05/2022 que consta como plantonistas o Magistrado Eduardo Barbosa Fernandes e os
Oficiais de Justiça Fabiana da Silva Nunes e Remo Costa e Rosa.
Art. 2° - Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de
2021.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Márcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro

AUGUSTINÓPOLIS
1ª Vara
Editais de intimações com prazo de 30 dias

ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta 1ª Vara da Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo se processam os autos da Ação Busca e Apreensão (processo nº 0002353-19.2014.8.27.2710), tendo como
Requerente LUIZ CARLOS AZEVEDO GUIMARÃES, e como requerido EDUARDO ORIENTE DE OLIVIO. Sendo o presente
para INTIMAR o Requerente LUIZ CARLOS AZEVEDO GUIMARÃES, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não
sabido, para dar regular andamento ao processo, no prazo de 30 (trinta) dias, praticando os atos que lhe competir,
informando se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado
no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 16/05/2022. Eu, Neide Maria dos
Santos, (Servidora de Secretaria), que digitei.(ass) Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito."

Editais de citações com prazo de 30 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Ação Civil Pública Cível (processo nº 50001908320118272710), tendo como Requerente F. G.
P. S. representado por CREMILDA PEREIRA SILVA e como parte requerida FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, sendo o
presente para CITAR o requerido FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, fiscal de transporte de cargas, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder aos termos da presente ação, contestando-a, querendo no prazo de
15 (quinze) dias, apartir da data da audiência, e INTIMAR para comparecer no Fórum local de Augustinópolis-TO, localizado à
Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, para Audiência - Instrução - Designada - Sala de Audiência no dia
09/08/2022, às 08:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, acompanhado de
advogado. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça
do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, 25 de maio de
2022. Eu, Neide Maria dos Santos, Diretora de Secretaria, que digitei. (ass) Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 00021862620198272710), tendo como Exequente ESTADO DO
TOCANTINS e como parte executada TEHOMAS DE MENESES. Sendo o presente para CITAR os executado, TEHOMAS DE
MENESES, CPF nº 007.446.791-33, estando atualmente em lugares incertos e não sabidos, para no prazo de 30 (trinta) dias
(Lei 6830/80, art. 8º, IV)., pagar a obrigação executada, acrescida dos encargos legais e honorários advocatícios. E para
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado
no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 12 de abril de 2022. Eu, Tamyrys
Rodrigues Almeida, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Ação Civil Pública Cível (processo nº 204014328314), tendo como Requerente Município de
Carrasco Bonito/TO e como parte requerida Joacy Gonçalves Barros. Sendo o presente para CITAR o Requerido, JOACY
GONÇALVES BARROS, estando atualmente em lugares incertos e não sabidos, para no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar defesa preliminar, nos termos do artigo 17, § 7º da Lei 8.429/92, para oferecer manifestação por escrito, que
poderá ser instruído com documentos e justificações, consoante o disposto no art. 17, §7º da Lei 8.429/92. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no
átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 11 de abril de 2022. Eu, Tamyrys
Rodrigues Almeida, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação Cumprimento de Sentença de Alimentos (processo nº 0003428-25.2016.8.27.2710), tendo como
exequente T.A.L. SANTOS, L.L. SANTOS e D.F.L.SANTOS representados por sua genitora BEIBIANE PEREIRA LIMA e
como executada ACRIZIO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR. Sendo o presente para INTIMAR a executada ACRIZIO
MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 3 (três) dias
efetuar o pagamento das parcelas referentes aos meses de março, abril e maio de 2016 (correspondentes às três parcelas
vencidas anteriormente ao protocolo do requerimento da execução), no valor reclamado, acrescido do valor das parcelas que se
vencerem no curso do processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob
pena de protesto (CPC, 528, § 1º), de prisão civil (CPC, 528, § 3º) ou, alternativamente e a critério da parte exequente,
expropriação de bens (CPC, 530), bem como nomeação de curador. E também para pagar as custas processuais, se houver,
entretanto o seu inadimplemento não sujeita a prisão (apenas constrição patrimonial). E para que ninguém alegue ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 20/04/2022. Eu, Mizael de Sousa Lima Santos, (Servidor de
Secretaria), que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Monitória (processo nº 0002703-07.2014.8.27.2710), tendo como parte Requerente
DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA e como parte requerida S. VIEIRA DA SILVA COMÉRCIO - ME. Sendo o
presente para CITAR a parte Requerida S. VIEIRA DA SILVA COMÉRCIO - ME, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ
nº 09.435.627/0001-40, para oferecer contestação, no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, IV, do CPC, sob
pena de nomeação de curador especial e prosseguimento do feito (CPC, 257, IV). E para que ninguém alegue ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 06 de abril de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, Servidora de
Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
0002352-44.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI,
ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação
fica o acusado, MATEUS ASSIS BUNA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 25.04.1997, natural de Nova Olinda do
Maranhão-MA, filho de Nehemias Pereira Buna Junior E Deuzuita Assis Buna, o qual se encontra atualmente em local incerto
ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte dispositiva:
DISPOSITIVO - Posto isso, determino as seguintes proibições ao requerido MATEUS ASSIS BUNA, nos termos do artigo 22, da
Lei nº 11.340/2006: 1) não aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200 (duzentos)
metros. 2) proibição do agressor de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 3) proibição do
agressor de freqüentar e se aproximar da residência/local de trabalho da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e
psicológica. No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá explicar ao requerido de que ele terá a oportunidade de
apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não cumprimento das medidas impostas acima, poderá ser
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decretada, no caso de requerimento, a prisão preventiva do mesmo. A presente decisão serve como mandado. Colinas do
Tocantins/TO, 22 de maio de 2022. Marcelo Eliseu Rostirolla – Juiz de Direito Plantonista. Para conhecimento de todos é
passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do
Tocantins, aos 25 de maio de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e
subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara Criminal.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma
da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0000522-40.2022.8.27.2714, Assunto Códigos:
120807 Estupro de vulnerável - 122231 Furto, Autor MINISTÉRIO PÚBLICO, Réu ALESSANDRO CAVALCANTE DA SILVA, de
nacionalidade Brasileira, Solteiro, Lavrador, nascido aos 19/02/1986, natural de São Luís de Montes Belos - GO, filho de Divino
Cavalcante da Silva e de Maria Creusa Cavalcante, Carteira de Identidade nº 901.968-SSP/TO, CPF nº 001.481.632-62,
residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto, 480 - Setor Balaio - 77740000 - Itaporã do Tocantins - TO, estando o
denunciado atualmente em local incerto e não sabido, fica citado pelo presente edital, para em 10 (dez) dias, apresentar defesa
preliminar, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso
não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua
defesa perante o Juízo da Comarca de Colméia, no Fórum da Comarca, localizado na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia
- TO. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado,
nesta cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(19/05/2022). Eu, MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Eu, ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário, digitei
o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma
da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0001122-95.2021.8.27.2714, Assunto Códigos:
1231 Violência Doméstica Contra a Mulher, Autor MINISTÉRIO PÚBLICO, Réu RAIMUNDO BRANDÃO DE CASTRO, de
nacionalidade Brasileira, Casado, Ajudante de Pedreiro, nascido aos 13/12/1974, natural de São Luís Gonzaga do Maranhão MA, filho de Raimundo Romualdo de Castro e de Raimunda Brandão de Castro, CPF nº 631.075.623-00, residente e domiciliado
na Av. Santa Madalena, s/nº - Centro - 65720000 - Igarapé Grande - MA, estando o denunciado atualmente em local incerto e
não sabido, fica citado pelo presente edital, para em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado
Defensor Público para a prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da
Comarca de Colméia, no Fórum da Comarca, localizado na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO. Para o conhecimento
de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia,
Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (23/05/2022). Eu, MARCELO
ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Eu, ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário, digitei o presente, conferi e afixei
cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 50000189720098272715 chave de acesso nº. 710915186614
Ação: Cumprimento de sentença
Requerente: SYNGENTA SEEDS LTDA E BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Requerido MARCIO JOSE WILLE
FINALIDADE: INTIMAR o executado MARCIO JOSE WILLE, CPF: 84043687915, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
manifestar sobre o bloqueio parcial do evento 60, sob pena de preclusão e conversão do bloqueio em penhora (NCPC, art. 854,
§§ 3º e 5º).
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Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
AUTOS N°: 0001084-56.2016.8.27.2715 chave do proc. 508264258516
Ação: Execução Fiscal
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS
Requerido: ROGÉRIO DE LIMA
FINALIDADE: CITAR o requerido ROGERIO DE LIMA, CPF. 007.088.941-4, residente em lugar incerto e não sabido, de todo o
conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a instruem, para no prazo de 20 dias, devendo a publicação ocorrer
uma vez somente no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Tocantins, já que a plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça ainda não está regulamentada, conforme determinado no Despacho do evento 60. Caso ocorra revelia
lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e
sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos dezenove dias do mês de Maio do ano
de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Tatiana Lopes dos Santos Souza, Servidora de secretaria que o digitei e subsc. Ass.
Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital
no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidora de Secretaria.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
AUTOS N°: 0001084-56.2016.8.27.2715 chave do proc. 508264258516
Ação: Execução Fiscal
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS
Requerido: ROGÉRIO DE LIMA
FINALIDADE: CITAR o requerido ROGERIO DE LIMA, CPF. 007.088.941-4, residente em lugar incerto e não sabido, de todo o
conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a instruem, para no prazo de 20 dias, devendo a publicação ocorrer
uma vez somente no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Tocantins, já que a plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça ainda não está regulamentada, conforme determinado no Despacho do evento 60. Caso ocorra revelia
lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e
sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos dezenove dias do mês de Maio do ano
de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Tatiana Lopes dos Santos Souza, Servidora de secretaria que o digitei e subsc. Ass.
Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital
no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidora de Secretaria.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0000317-84.2022.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
AUTOR: AURÉLIO MARTINS COELHO
RÉU: MARIA EDUARDA MARTINS DE ASSIS
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a CITAÇÃO de MARIA EDUARDA MARTINS DE ASSIS, brasileira, solteira, Certidão de Nascimento nº 6.537, Fls.
248-v, do Livro A-9, do Registro Civil de Figueirópolis-TO, residente e domiciliada atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os
fatos alegados na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos
autos em epígrafe. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de maio de 2022. Eu
(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
– JUIZA DE DIREITO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0009193-96.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: KALLINE SILVA RIBEIRO
RÉU: GUIONE CARDOSO CAMPOS
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
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por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de GUIONE CARDOSO CAMPOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 040.102.531-42,
demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos
em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Pelo exposto, considerando a ausência de interesse de processual, JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485 inciso VI, do novo Código de Processo Civil. Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, entretanto referida cobrança resta suspensa por força do art. 98, §3º do
CPC. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-o e deem-se as devidas baixas e arquive-se. Intimem-se. Ciência ao
Ministério Público. 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 25 de maio de 2022. Eu (Marinete
Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA
DE DIREITO.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0006438-65.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: NELCILENE FERREIRA DA SILVA
RÉU: KAROLINE FERREIRA DA 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. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de KAROLINE FERREIRA
DA SILVA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em
caráter definitivo NELCILENE FERREIRA DA SILVA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no
livro "E", nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 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 25 de maio de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e
conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0004732-47.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: MANOEL PEREIRA LISBOA
RÉU: MARIA PEREIRA LISBOA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA PEREIRA
LISBOA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em
caráter definitivo MANOEL PEREIRA LISBOA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no livro "E",
nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 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 25
de maio de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1240/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de maio de 2022
PLANTÃO REGIONAL
Estabelece o plantão judicial de 1º Grau aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período
compreendido das 18h do dia 27 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 1º de julho de 2022.
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.,
CONSIDERANDO as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
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CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins,
que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 12, de
21 de agosto de 2012;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, a que altera o §4º acrescido no artigo 12
da Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, a que disciplina o
Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0);
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforme SEI n° 20.0.000019641-0;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996.
RESOLVE:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) destina-se ao
recebimento, processamento e apreciação das seguintes medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por órgão
judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 8h às 11h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos
horários em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento,
apreciação e cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento
de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e
somente configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4º. Ficam designados a Dra. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, matrícula n° 352439, MMª. Juíza de Direito e o
servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA?, matrícula n° 352493, Escrivão Judicial, lotados na Vara de Execuções
Penais da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07
de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 27 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 03 de junho de
2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 5º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARCELO SALLUM, matrícula 22869, para responder pelo
plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula
n° 44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 27 de maio de 2022 às 11h59mim do dia 03 de junho de 2022.
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§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista MARCELO SALLUM, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8497-4714;
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 92923599.
Art. 6º. Ficam designados o Dr. JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, matrícula n° 291148, MM. Juiz de Direito e
o servidor JOÃO MARCO NAVES DAMACENO, matrícula n° 256247, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na Vara de
Violência Doméstica da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução
nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 03 de junho de 2022 às 11h59mim do dia 10
de junho de 2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 7º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, THATIANNE RODRIGUES LARA O. GONÇALVES, matrícula n°
264837, para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO
BITTENCOURT AGUIAR, matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e
Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 03 de junho de 2022 às 11h59mim do dia 10 de junho de 2022.
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista THATIANNE RODRIGUES LARA O. GONÇALVES, poderá ser localizada por meio do
telefone (63) 9 9213-8155;
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 81156133.
Art. 8º. Ficam designadas a Dra. CIBELE MARIA BELLEZIA?, matrícula n° 174936, MMª. Juíza de Direito e a
servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, matrícula n° 232061, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotadas no Juizado
Especial da Fazenda Pública e Precatórias da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no
Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 10 de junho de 2022 às
11h59mim do dia 17 de junho de 2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 9º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, CRISTIANO RODRIGUES DE AQUINO, matrícula n° 142562, para
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA
MARTINS FERREIRA, matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e
Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 10 de junho de 2022 às 11h59mim do dia 17 de junho de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista CRISTIANO RODRIGUES DE AQUINO, poderá ser localizado por meio do telefone (63)
9 9129-0678;
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizado por meio do
telefone (63) 9 9292-8633.
Art. 10. Ficam designados o Dr. ADRIANO MORELLI, matrícula n° 129745, MM. Juiz de Direito e a servidora FÁBIA SOARES
SIRIANO, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de
Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017,
pelo período compreendido das 12h do dia 17 de junho de 2022 às 11h59mim do dia 24 de junho de 2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 11. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, CELSO ROGERI MENEGON, matrícula n° 85738, para responder
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, matrícula
n° 60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 12h do dia 17 de junho de 2022 às 11h59mim do dia 24 de junho de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista CELSO ROGERI MENEGON, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8428-6664;
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8512-0000.
Art. 12. Ficam designados o Dr. SILAS BONIFÁCIO PEREIRA, matrícula n° 128748, MM. Juiz de Direito e a
servidora ROMILDA BETÂNIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA, matrícula n° 231270, Técnica Judiciária de 1ª Instância,
lotados no Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas
descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 24 de junho
de 2022 às 11h59mim do dia 1º de julho de 2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 13. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ERIVELTON JOSÉ SCHAEDLER, matrícula n° 150270, para
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT
AGUIAR, matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 24 de junho de 2022 às 11h59mim do dia 1º de julho de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ERIVELTON JOSÉ SCHAEDLER, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 84740905;
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 81156133.
Art. 14. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante
da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a
indispensável publicidade.
Art. 15. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO, será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas,
pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
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Art. 16. Os Secretários das Comarcas (Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e
Peixe), são responsáveis pelo cadastro no sistema eGESP, das horas trabalhadas pelos servidores Plantonistas, vinculados a
sua Comarca, imediatamente ao término do Plantão Regional.
Art. 17. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 18. Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas.
Art. 19. INFORMAR o contato do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins do Plantão judicial sobre assuntos da
saúde pública e demais contatos regionais informados no SEI nº 22.0.000013561-9, pasta I:
I - Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde - SES-TO: Telefone de plantão do Jurídico: (63) 99966-4032 e-mail:
gerenciajudicial@saude.to.gov.br;
I - Regulação da SES: Telefone de plantão da Central de Leitos /Regulação: (63) 99996-4457, (63)3218-17775 e 3218-3270, email: spas.sesau18@gmail.com.
Art. 20. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis,
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, para ser publicada no Diário da Justiça.
Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

MIRACEMA
1ª vara criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal e Presidente
do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 5000687-39.2013.827.2739,
chave para consulta n.º 669087693613, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu NEIZIANO
ALVES DA SILVA, pela prática do crime descrito nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal Brasileiro, figurando como vítima Raimundo Coutinho de Oliveira, sendo o presente Edital para INTIMAR o réu
NEIZIANO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 08/01/1994, natural de Miranorte – TO, filho de Pedro
Rodrigues da Silva e de Lusenita Alves Monteiro, RG n.º 1.125.648 SSP/TO, CPF n.º 043.186.991-02, atualmente em lugar
incerto e não sabido, a fim de que o mesmo compareça perante este Juízo nos dias 13/06/2022, às 17h00min, e 23/06/2022, às
08h30min, para participar, respectivamente, da audiência de sorteio de jurados e da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri
Popular, relativamente ao processo em epígrafe, cujos atos processuais ocorrerão no auditório do Fórum da Comarca de
Miracema do Tocantins - TO. Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o
MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte
e dois (25/05/2022). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues
de Ataídes - Juiz de Direito.

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

Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0003119-14.2020.8.27.2726/TO
AUTOR: JESINIEL PEREIRA DA SILVA
AUTOR: LUCAS PEREIRA DA SILVA
RÉU: ANTONIO MORAIS DA SILVA
EDITAL Nº 5456468
PRAZO VINTE (20) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido, ANTÔNIO MORAIS DA SILVA, brasileiro, estando em lugar incerto e não
sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os
fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 108, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 20 de maio de 2022. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux.
Cível TJ/TO 353530 digitei o presente.
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NATIVIDADE
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 5445650 EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA - Juíz de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei
etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Cível se
processam aos termos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial de Alimentos de nº 5000024-68.2009.8.27.2727 na qual
figura como requerente J.Q.C.B. representado por LEIDIVANE CARDOSO BRITO, e por meio deste, CITAR o requerido JOSÉ
DE DEUS PEREIRA BRITO, brasileiro, pedreiro, solteiro, nascido aos 21/06/1973 e filho de Vitorino Pereira Brito e Maria Cira
Pereira Lisboa, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido conforme informações nos autos, para efetuar o pagamento
dos alimentos em atraso no valor de R$ 51.060,34 (cinquenta e um mil e sessenta reais e trinta e quatro centavos) mais as
parcelas que vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser
decretada sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, sem prejuízo do pagamento da dívida ora executada, consoante
artigo 733 do Código de Processo Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado
na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. Natividade, Estado do Tocantins, aos
dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (19/05/2022). Eu, Lenis de Souza Castro – Técnico Judiciário, digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1215/2022 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, de 19 de maio de 2022
O Excelentíssimo Senhor Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Natividade, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc....
CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar n.º 10 de 1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 011/2022, do Gabinete do Prefeito do Município de Natividade -TO, de 19 de maio do
presente ano, que decretou Feriado no dia 26 ( vinte e seis) de maio de 2022 nos órgãos públicos deste município, em razão da
chegada das Folias do Divino Espirito Santo, designada "Quinta-feira da hora"
RESOLVE:
Artigo 1.º - Deliberar que não haverá expediente forense no dia 26 de maio de 2022 no âmbito da Comarca de Natividade, bem
como autorizar a suspensão de expedientes nas serventias extrajudiciais desta cidade na referida data, a critério dos respectivos
titulares.
Parágrafo único- Publique-se no sistema processual E-proc, Diário da Justiça e no mural deste Fórum.
Dê-se conhecimento à Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0024458-59.2016.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR, vulgarmente conhecido por
“GOIANO”, brasileiro, solteiro, flanelinha, nascido aos 15/04/1986, natural de Goiânia–GO, filho de Joel Novaes dos Santos e
Valdelia Martins da Rocha, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00244585920168272729,
pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA:"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS , por seu representante
legal, vem perante este Juízo, oferecer o presente ADITAMENTO DA DENÚNCIA oferecida em desfavor de JOÃO LUCAS DE
CARVALHO LÔ e de JOHRAN CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS , uma vez que foi comprovado, pelo exame papiloscópico, a
verdadeira identidade deste último denunciado, sendo seu nome verdadeiro JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR, vulgarmente
conhecido por “GOIANO”, brasileiro, solteiro, flanelinha, nascido aos 15/04/1986, natural de Goiânia – GO., filho de Joel Novaes
dos Santos e Valdelia Martins da Rocha, não apresentou documento de identificação, morador de rua, nesta Capital. Tendo sido
detectada sua verdadeira identidade, nos termos do art. 259 do CPP, o MP apresenta o presente aditamento, a fim de se imputar
o crime de furto e também o crime de falsa identidade ao denunciado JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR (e não a JOHRAN
CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS). Registre-se que o denunciado também cometeu o crime de falsa identidade, previsto no
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art. 307 do CP, conforme bem salientou este douto juízo. Observe-se que, nos termos da súmula 243 do STJ, o benefício da
suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou
continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o
limite de um (01) ano. Outrossim, no presente caso, há conexão entre crime de menor potencial ofensivo, de competência do
juizado especial, e outro crime mais grave, de competência de vara criminal, sendo certo reconhecer que prevalece a
competência desta última. No entanto, nada impediria, que este juízo aplicasse as regras da Lei nº 9.099/95 ao crime de menor
potencial ofensivo, porém, no csao concreto, a súmula 243 acima referida, impede essa aplicação. A jurisprudência é pacífica
sobre o tema: “AMEAÇA E FURTO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E CRIME DA JUSTIÇA COMUM.
CONEXÃO. APLICAÇÃO DO ART. 60 DA LEI 9.099/95, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.313/2006. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS. 1. Configurada a conexão entre os crimes de ameaça e furto,
compete ao Juízo Comum processar e julgar tais delitos, por aplicação do disposto no art. 60 da Lei 9.099/95, com a nova
redação dada pela Lei 11.313/2006. 2. Conflito conhecido para declarar-se competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de
Uberaba-MG, o suscitante..” (CC 200702759897, JORGE MUSSI, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, 01/09/2008) “PENAL. PROCESSO
PENAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CRIMES CONEXOS. REVOGAÇÃO DO ART. 60 DA LEI 9099/95 PELA LEI
Nº 11.313/06. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE EXTRAPOLA O LIMITE DE DOIS ANOS.
COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. RESPEITO ÀS REGRAS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA. UNIDADE DE
PROCESSOS E JULGAMENTO À LUZ DOS ARTIGOS 76, III E 78, II E III, DO CPP. RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA ENTRE
AS CONDUTAS. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
UNÂNIME. Em concurso de crimes em que um deles é de menor potencial ofensivo e o outro a ser processado e julgado em
vara criminal comum, deve-se aplicar a regra do forum attractionis (fórum de atração), prevalecendo a competência do órgão
jurisdicional da infração penal com pena mais grave, o que restou reafirmado na recente Lei Nº 11.313/2006, prestigiando as
regras de conexão e continência, do CPP. Competência do Juízo Criminal comum e não do Juizado Especial Criminal. Quando
existir algum vínculo de conexão ou continência entre duas ou mais infrações, estabelece a Lei que deve existir um só processo.
Enunciado 10 do Fórum Nacional Permanente dos Juizados Especiais: "Havendo conexão entre crimes da competência do
Juizado Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste último." Recurso provido.
Unânime.(20050160006379DVJ, Relator ALFEU MACHADO, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais do DF, julgado em 14/11/2006, DJ 30/11/2006 p. 140)” Feitos estes esclarecimentos e os devidos ajustes na redação
da denúncia, eis abaixo o resultado final da peça inicial acusatória: DENÚNCIA Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que no dia 17/02/2016, na quadra 104 Sul, AV. NS-02 conjunto 02 Sala 03, nesta Capital, por volta da 01h, constando como
vítima PEN-PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL (representado por NEY BATISTA DA SILVA PEREIRA) e como denunciados
JOÃO LUCAS DE CARVALHO ARAUJO LÔ e JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR, agindo conscientes e voluntariamente,
subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Consta, ainda, que no dia 29/03/2016, quando o denunciado estava
sendo atendido na Delegacia, por ocasião da lavratura de um termo de declarações (evento 26 IP), o mesmo atribuiu-se falsa
identidade, para obter vantagem, em proveito próprio. Segundo logrou-se apurar na data do fato a guarnição do 3º SGT/PM
Edson Paiva estava trabalhando em viatura policial fazendo trabalho preventivo, junto com o SD/PM Reis, quando por volta das
01:30min foram acionados pelo rádio do SIOP para atender uma ocorrência de furto do comitê político do partido PEN-51, na
quadra 104 Sul. Ao chegarem no local do crime o denunciado JOÃO LUCAS DE CARVALHO ARAÚJO LÔ, estava detido pelo
segurança José Hélio Pereira da Silva, pois logo após o crime estava transportando nas costas um botijão de gás de 13Kg,
furtado do comitê político. João Lucas informou que estava transportando o objeto a pedido do denunciado, JOEL NOVAIS DOS
SANTOS JÚNIOR, até um quiosque do outro lado da rua para ganhar dez reais e que percebeu que o quiosque não estava com
porta quebrada, mas o comitê do PEN 51, estava com a porta arrombada e o cadeado no chão, sendo que do lado de fora do
comitê estava uma bolsa grande contendo um monitor, um no-break, duas caixas acústicas, um teclado, um mouse, um modem
da oi, uma CPU e uma mala da cor preta contendo uma impressora da marca HP. O denunciado, JOÃO LUCAS DE CARVALHO
ARAÚJO LÔ, ao ser interrogado confessou em parte a autoria do crime, e que JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR, era o
mandante do crime. Este, ao ser interrogado negou a autoria do crime, jogando a culpa do arrombamento do comitê PEN 51 para
o outro denunciado, JOÃO LUCAS, todavia, o vigia, José Hélio foi testemunha ocular dos fatos e em depoimento prestado a
digna Autoridade Policial afirmou que o autor do arrombamento do Comitê do PEN-51 foi o flanelinha vulgarmente conhecido por
“GOIANO”. Os objetos do crime foram apreendidos e encaminhados a Perícia Técnica que elaborou o LP n° 0807/2016,
avaliando os bens em R$. 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Após a perícia todos os objetos foram restituídos ao
representante do Partido PEN 51. A Perícia Técnica também elaborou a LP nº 0809/2016, constatando o arrombamento da porta
e a desarrumação das salas do Comitê ( evento 26). Na audiência de custódia realizada no dia 17/02/2016, o denunciado, João
Lucas de Carvalho Araújo Lô, foi colocado em liberdade ( evento 16). A autoria e a materialidade foram satisfatoriamente
demonstradas pela confissão do primeiro denunciado, JOÃO LUCAS, depoimento de testemunhas, auto de exibição e autuação,
além dos Laudos Periciais colacionados aos presentes autos. Eis, portanto, comprovado o fumus delicti comissis. Por fim,
quando o denunciado JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR estava sendo atendido na Delegacia, por ocasião da lavratura da
prisão em flagrante, o mesmo atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se JOHRAN CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS,
para obter vantagem, em proveito próprio, o que motivou o Ministério Público a oferecer a acusação contra a pessoa errada. O
denunciado acreditava que, ao fazer isso, poderia ser beneficiado. Assim agindo, os denunciados, JOÃO LUCAS DE
CARVALHO ARAUJO LÔ e JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR incorreram nas sanções do artigo 155, § 4º, Incisos I e IV do
CPB, e JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR ainda está incurso no art. 307 do CP, na forma do art. 69 do CP, motivo pelo qual
o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo: a) A autuação da presente e a citação do denunciado
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para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se
que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal,
aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada o denunciado no endereço
constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366
do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer
o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia,
com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis
nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a
pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em
havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação do
ofendido no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do
denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou
modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retro mencionados, requer a notificação e/ou requisição
das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. DESPACHO: Considerando a não
localização do acusado JOEL NOVAIS DOS SANTOS JÚNIOR, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir
advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Indefiro o pedido
de produção antecipada das provas, uma vez que não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a
justificativa com base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula n. 455/STJ. Ademais, o
simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si
só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa ao devido processo legal,
ao contraditório e ampla defesa. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para para confeccionar e
juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo
ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, data e assinatura
certificadas pelo sistema.”.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av.
Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o
acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do
Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o
juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência.
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 24/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS
ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo.

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 00207266520198272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: CARLOS ANDRE DE JESUS LIRA
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) CARLOS ANDRE DE JESUS LIRA ?, 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 0020726-65.2019.8.27.2729,
cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do
Tocantins em desfavor de Carlos André de Jesus Lira pela prática da conduta descrita no artigo art. 163, parágrafo único, inc. IV,
do CP (dano qualificado por motivo egoístico e prejuízo considerável para a vítima), pelos fatos assim narrados na peça exordial,
os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 4 de abril de 2019, por volta das 22h30min,
na Quitinete de nº 7, situada na Avenida F, Quadra 60, lote 4, Jardim Aureny IV, nesta cidade e comarca, o denunciado acima
qualificado, com vontade livre e consciente, por motivo egoístico e com prejuízo considerável para a vítima, deteriorou a
residência e diversos objetos pertencentes à IVONISETE LIMA SILVA. Segundo apurou-se, na data dos fatos, por volta das
12h00min, em um Bar, nesta capital, o denunciado saiu lesionado após se envolver em uma briga com o filho da vítima, Antônio
Elson Kima Silva, conforme laudo pericial de lesão corporal (LAUDO/1 – evento 28). Em razão disso, a vítima pediu para que
filho dormisse fora de casa a fim de evitar represálias. Decorrido algumas horas após o desentendimento acima narrado, por
volta das 22h30min, o denunciando aproveitando-se que não havia ninguém na quitinete da vítima, e movido pelo sentimento de
vingança contra o filho desta, arrombou a porta do imóvel, adentrou no local e deteriorou vários objetos que guarneciam o imóvel,
quais sejam, um aparelho TV 14 polegadas, uma cômoda, um aparelho celular e diversos utensílios de utilidades domésticas. A
ação criminosa foi presenciada pelo casal Ecleumar e “Baixinha”, vizinhos que residem em uma quitinete no mesmo lote. A
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Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e constatou os danos causados. Em seu depoimento, a vítima disse ter sofrido
danos consideráveis, pois teve vários pertences destruídos e reside de aluguel no imóvel que teve a porta danificada pela ação
do incursado. [...] A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2019 (evento 5). Houve citação do acusado (evento 18). Houve
audiência de suspensão condicional do processo em 29 de agosto de 2019 (evento 24), porém, por descumprimento das
condições impostas, o benefício foi revogado (evento 40). Foi apresentada resposta à acusação (evento 60). 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 17/2/2022. Foi decretada a revelia de Carlos André de Jesus Lira. Foram ouvidas
as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Erasmo Macário da Silva. Ao ser questionado pelo
MP, afirmou ter atendido a ocorrência, que ela possui sua assinatura, porém, o mesmo não recorda dos fatos devido a problemas
de saúde. 2. PM Wilson Moura Martins. Encontra-se lotado no Batalhão de Choque. Afirmou não conhecer o acusado. Foi
recebido pela vítima (Ivonisete) que relatou os fatos, e que segundo ela o acusado adentrou em sua casa, quebrou os móveis e
bagunçou toda a casa, afirmando ainda que havia uma situação entre o acusado e seu filho, não sabendo informar com precisão
do que se tratava. Adentrou na casa com a vítima e afirmou ter visto a casa bem bagunçada por dentro, onde vários móveis
estariam espalhados pelo chão, enfatizando a televisão quebrada. Não se recorda se havia sinais de arrombamento. Disse que a
vítima afirmou que sua vizinha viu o acusado (Carlos) adentrar em sua casa para praticar os atos relatados. Fez a prisão em
flagrante do acusado o conduzindo para a delegacia e afirmou que o mesmo possuía um hematoma no rosto. Não foi requerida
nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia
(evento 141). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por ausência de prova da
existência do fato. Em caso de condenação, pugnou pela desclassificação para o caput do artigo, na forma simples. Requereu a
fixação da reprimenda em seu mínimo patamar, bem como, a fixação do regime inicial menos gravoso (evento 144). É, em
síntese, o relatório. (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Carlos André de Jesus Lira
como incurso nas penas do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59
e 68 do Código Penal. 1ª fase: das circunstâncias judiciais a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta,
não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à
míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova
técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias
também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima
contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena
base em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. 2ª fase: agravantes e atenuantes Não há
circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª fase: causas de aumento e de diminuição Não há causas de aumento ou
diminuição. Fixo a pena definitiva de Carlos André de Jesus Lira em 6 (seis) meses de detenção 10 (dez) dias-multa, cujo valor
arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado
e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo prestação de serviços à comunidade, de forma
compatível com seu ofício. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Em relação ao bem ainda apreendido
- 1 (um) celular LG sem modelo aparente (evento 30, APREENSAO1), considerando que já se passaram mais de 6 (seis) meses
desde a apreensão e ainda não houve manifestação de eventual interessado, determino seja remetido à instituição beneficente
cadastrada junto à CEPEMA. Em se tratando de bem inservível, determino a remessa à entidade privada de caráter assistencial
e sem fins lucrativos para aproveitamento mediante reciclagem. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o
Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções
penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz
de Direito." Palmas, aos 24/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00191905320188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
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) LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS ?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90
(noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0019190-53.2018.8.27.2729, cujo
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins
em desfavor de Leandro Oliveira dos Santos, pela prática da conduta descrita no artigo 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, I
e III, do CTB, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: Noticiam os autos do Termo
Circunstanciado de Ocorrência em epígrafe que, no dia 01º/11/2015, por volta das 19h, na Avenida Araguaia, cruzamento com a
Rua 25, Aureny III, nesta urbe, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, contra a vítima
Lucas Serafim Araújo, agravada pela ausência de porte de habilitação para dirigir e pela não prestação de socorro à vítima,
quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Segundo se apurou, o acusado dirigia, sem habilitação, seu veículo Ford Ka, cor

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5193 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022

23

vermelha, Placa GUB 4851, pelas vias públicas da cidade, quando, no cruzamento acima indicado, colidiu com a motocicleta
CG/150, Placa MWC 7933, que vinha sendo conduzida pela vítima Lucas Serafim Araújo.Em razão do impacto, a vítima sofreu
lesões corporais na perna e no pé, tendo sido atendida pelos bombeiros, que a levaram para a UPA Sul, onde foi medicada. O
acusado, embora ciente da gravidade do acidente que lesionou a vítima, empreendeu fuga do local, deixando de prestar-lhe o
devido socorro. Em diligência, a Polícia Militar localizou o acusado momentos depois na Avenida M, Chácara 13, Aureny III,
ocasião em que ele confessou que havia se envolvido num acidente de trânsito e fugido do local dos fatos. A denúncia foi
recebida em 12 de junho de 2018 (evento 5). Houve citação do acusado (evento 20). Foi apresentada resposta à acusação
(evento 24). 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 19/04/2022. Foi decretada a revelia do réu.
Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: 1. Lucas Serafim Araújo. Não conhece a
pessoa de Leandro. Estava de moto e o acusado estava de carro. Colidiu com o carro num cruzamento do Jardim Aureny III. Não
havia placa de sinalização. O acusado veio da sua direita e bateu na sua perna direita. Se recorda que ficou desarcordado por
alguns segundos e quando recobrou a consciência identificou que se tratava de um carro modelo Ford Ka, vermelho. O acusado
fugiu do local. Não se recorda da velocidade exata que estava em sua moto, mas acredita que estava em quarenta a cinquenta
quilometros por hora. Acredita que o acusado estava numa velocidade maior, pois sua moto ficou muito amassada e caiu bem
longe. Seu pé quebrou e ficou com uma fratura exposta. Algumas pessoas chegaram ao local e o socorreram chamando a
ambulância. Acha que a mão certa era do acusado. Não recebeu ajuda financeira do acusado. Em razão da fratura ficou
afastado do trabalho por volta de três a quatro meses. Não ficou com sequelas do acidente. 2. Deusamaldo Rodrigues de Sousa.
Se recorda dos fatos. No dia foram acionados via SIOP para atender uma ocorrência de acidente de trânsito por volta das 19h.
Ao chegar no local encontrou a motocicleta no chão e o Corpo de Bombeiros já estava realizando os primeiros socorros na
vítima. Na rua 25 há uma placa de Pare, dando preferência à Avenida Araguaia. Sabe que o carro estava na avenida Aragauia e
o motociclista vinha na rua 25. O motorista do carro fugiu do local e após diligências conseguiram localizá-lo na avenida M ainda
no Aureny III. Ao ser abordado o acusado informou que aquela casa pertencia a sua tia e fugiu do local pois estava com medo de
ser agredido pelas pessoas que estavam próximas. Se lembra que Leandro disse que foi perseguido por dois motoqueiros. Se
lembra que o acusado não era habilitado. O acusado demonstrava odor etílico e recusou fazer o teste de etilometro. Não foi
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação parcial e
desclassificação da conduta para a prática dos crimes tipificados nos artigos 304 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro. A
defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição pela culpa exclusiva da vítima. É, em síntese, o
relatório.(...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Leandro Oliveira dos
Santos como incurso nas penas do artigo 304, caput, e 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Artigo 304, caput, do CTB 1ª
FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à
normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de
provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são
comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a
ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal
de 6 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. 2ª FASE:
AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, conforme autos n. 001541615.2018.827.2729. Não há circunstâncias atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 7 (sete) meses de detenção e 2 (dois) meses
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não
há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena pelo crime do artigo 304, caput, do CTB, em 7 (sete) meses de detenção e 2
(dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. 3.2 Artigo 309, caput, do CTB 1ª FASE: DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito;
g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva.
Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis)
meses de detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP,
conforme autos n. 0015416-15.2018.827.2729. Não há circunstâncias atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 7 (sete) meses de
detenção. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena pelo
crime do artigo 309, caput, do CTB, em 7 (sete) meses de detenção. Em virtude do concurso material de crimes, SOMO as
penas. Fixo a pena definitiva de Leandro Oliveira dos Santos em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 2 (dois) meses de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. Considerando o quantum da pena estabelecida, estipulo o
regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 3º, do CP. As atividades seguem disposto no artigo 312-A do CTB, sendo: a)
trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; e b) outras atividades
relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Concedo ao réu o direito de recorrer em
liberdade. Sem custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto
de Identificação. Transitada em julgado para a acusação, voltem os autos à conclusão para reconhecimento da prescrição
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retroativa.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 24/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES
SILVEIRA, digitei e subscrevo.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00155395220148272729
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: BENEDITO AIRES DE SOUZA
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) BENEDITO AIRES DE SOUZA ?, 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 0015539-52.2014.8.27.2729, cujo
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO O Ministério Público denunciou BENEDITO AIRES DE SOUZA, brasileiro, união
estável, estudante, nascido aos 03 de fevereiro de 1986, natural de Porto Nacional/TO, portador do RG nº 802.250 SSP/TO,
inscrito no CPF sob o nº 040.889.011-85 1, por fato assim descrito: Constam dos autos de Inquérito Policial, que na data de 18
de maio de 2014, por volta das 09h00min, na Rua P-08, próximo à “Fênix Sorveteria”, Setor Bela Vista, nesta urbe, o denunciado
conduziu a motocicleta Honda CG Titan, cor preta, placa MWQ-5326, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, em nível superior ao máximo permitido pela legislação (art. 306, § 1º, I, segunda parte da Lei 9.503/97,
alterado pela Lei 12.760/12), conforme Exame de Alcoolemia (bafômetro) anexado ao evento 1 do IP. Por ocasião dos fatos, na
data, horário e local acima descritos, o denunciado conduzia o veículo suso mencionado, momento em que veio a colidir com
uma outra motocicleta Suzuki, cor vermelha, placa MWP-2207, a qual era conduzida por Lourival Barboza Melo, que levava
como carona Dualene Soares de França Santana, conforme Extrato de Atendimento anexado ao evento 9, doc. 1 dos autos de
IP. Devidamente acionada, a polícia militar compareceu ao local e prestou socorro às pessoas envolvidas naquele sinistro,
acompanhando os condutores até o Posto de Saúde da Região Sul para os atendimentos de saúde necessários. Logo em
seguida, finalizado o atendimento de saúde, o denunciado prestou declarações aos milicianos, momento em que estes
perceberam o inculpado apresentava sinais de embriaguez, sendo então solicitado que o mesmo realizasse o teste de
alcoolemia (bafômetro), tendo ele concordado. Ato contínuo, após a realização do teste, constatou-se haver 0,90mg/l de ar
expelido dos pulmões do denunciado, portanto, superior ao permitido por lei, razão pela qual ele foi preso em flagrante e
conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Exame de Etilômetro (bafômetro) constantes do evento 1, e
demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS denuncia
BENEDITO AIRES DE SOUZA, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro, com alterações da Lei n° 12.760/2012. Recebida e autuada a presente, requer seja instaurado o devido processo
penal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, no prazo legal, observando-se o procedimento comum
sumário previsto nos artigos 531 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo
reparatório para as vítimas Lourival Barboza Melo e Dualene Soares de França Santana, nos termos do art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal. Ademais, requer a intimação das vítimas para acompanharem os termos do feito, inclusive devendo
constar dos mandados de intimação a advertência para que, se quiserem, forneçam ao processo comprovantes de gastos e de
todos os prejuízos derivados da conduta ilícita ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP O acusado foi preso em
flagrante em 19/05/2014 e teve a liberdade provisória concedida após recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial
(evento 1 do IP nº 0012341-07.2014.8.27.2729). A denúncia foi oferecida em 24/06/2014 e recebida em 14/07/2014. O acusado
foi citado por edital, mas não apresentou resposta ou constituiu advogado, por isso o processo foi suspenso com fundamento no
art. 366 do Código de Processo Penal até 11/10/2019, quando houve notícia de seu paradeiro (evento 55). O acusado foi citado
pessoalmente e, diante da impossibilidade de suspensão condicional do processo, apresentou resposta à acusação por meio de
defensor público (evento 60) . Na decisão do evento 64 , o recebimento da denúncia foi ratificado. Durante a instrução passou a
vigorar a Lei nº 13.964/2019, que introduziu no Código de Processo Penal o art. 28-A, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, por isso as partes foram intimadas sobre a possibilidade de realizar o acordo. A defesa manifestou interesse
na celebração do acordo de não persecução penal (eventos 96), todavia o órgão do Ministério Público justificou a
impossibilidade em apresentar a proposta (evento 100), por isso o processo teve seguimento. A pedido da defesa o processo foi
submetido à análise pelo órgão superior do Ministério Público, nos termos do §14 do art. 28-A do CPP, que decidiu pela
impossibilidade de celebrar o acordo (evento 120 ). Considerando a necessidade de manutenção do isolamento social para evitar
a disseminação da Covid 19, o processo foi suspenso de 04/10/2020 até 1 03/04/2021 (eventos 126 e 127 ). Retomada a
marcha processual, foram realizadas as audiências de instrução criminal, onde foram ouvidas as seguintes pessoas: PAULO
ANDRÉ NEGREIRO DE SOUZA, LOURIVAL BARBOSA MELO (em 21/10/2021, evento 169), RAIMUNDO NONATO COELHO
FRANÇA, bem como o acusado (em 11/05/2022, evento 192). O Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, em
que tornou a pedir a condenação do acusado, nos termos da denúncia como perdimento do valor da fiança. A defesa apresentou
suas alegações finais, também de forma oral, em que pediu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, a aplicação da pena no
mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o indeferimento da fixação de pena reparatória, a conversão da pena
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em restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade. 2. FUNDAMENTAÇÃO Eis a síntese das narrativas colhidas na
audiência judicial. PAULO ANDRÉ NEGREIRO DE SOUZA: é policial militar. Não se lembra do fato. Reconheceu como sua a
assinatura constante do documento apresentado pelo membro do Ministério Público na audiência. LOURIVAL BARBOSA MELO:
era proprietário da motocicleta Suzuki vermelha envolvido no acidente descrito na denúncia, mas não se recorda de detalhes
sobre o ocorrido. Não sabe dizer se o acusado estava embriagado, pois ficou caído ao chão após o acidente. Teve prejuízos com
o acidente, pois precisou comprar remédio e sua motocicleta ficou estragada. Não foi submetido ao teste do bafômetro. O
acidente aconteceu em um cruzamento, sendo que o depoente estava descendo na Avenida T-8 e o acusado saiu do lado direito
da via. RAIMUNDO NONATO COELHO FRANÇA: é policial militar e disse não se lembrar do fato. BENEDITO AIRES DE SOUZA
(acusado): preferiu ficar em silêncio. Assim estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo ao exame do mérito da causa.
Após análise do que foi produzido na investigação e em juízo, entendo que não se comprovou que o acusado tenha praticado
manobra que pusesse em risco o patrimônio ou a integridade física alheias, ou seja, que tenha efetuado manobra potencialmente
perigosa para terceiros. Conforme apurado na investigação, principalmente pelo relato do policial PAULO ANDRÉ na ocasião, o
acusado foi encontrado na UPA, após o acidente que envolveu LOURIVAL. Segue o depoimento do policial (processo 001234107.2014.8.27.2729/TO, evento 1, DOC1, p. 1): Como visto acima, o policial relatou que ambos os envolvidos no acidente
aparentavam estar embriagados, mas apenas o acusado foi submetido ao teste de etilômetro. Todavia, entendo que não há
comprovação de que o acusado tenha efetuado manobra que deu causa à colisão, ainda mais que não foi realizado o exame
pericial no local do acidente para determinar a responsabilidade dos envolvidos. Ressalto que LOURIVAL afirmou que o acusado
veio da sua direita no cruzamento (https://vc.tjto.jus.br/file/share/14cd9e6d40df4eacb2cbc507851b939b, a partir de 4'50"),
havendo possibilidade de que aquele tenha sido o causador do acidente, em face do que prevê o art. 29, inciso III, alínea c, do
Código de Trânsito Brasileiro. Desde que foi editada a denominada Lei Seca, agora “atualizada” pela Lei 12.760, muitos elogios e
críticas se dirigiram ao legislador. Se por um lado, se reconheceu o mérito da nova lei em buscar evitar as mortes no trânsito
provocadas por condutores bêbados, por outro lado se reclamou do rigor exacerbado com que a matéria passou a ser tratada.
Nesse diapasão, foi também discutida a materialidade do crime nas hipóteses de perigo abstrato, a exemplo dos casos em que o
agente é parado em blitz, sem oferecer risco real à incolumidade física ou ao patrimônio alheios. Em meio a esse debate que se
instalou na sociedade, vem-se observando uma tendência favorável à aplicação da lei como posta, ou seja, considerando-se o
fato como crime, independentemente da existência de perigo concreto. Em sentido oposto, destaco os julgados seguintes: do
TJRJ: HC 2009.059.08115, RSE nº 0199642-34.2009.8.19.0001 e HC nº 0034788-21.2012.8.19.0000. do TJMG: ApCr
1.0114.06.060869-1/001 e ApCr 1.0040.10.004752-7/001. do TJTO: RSE nº 2582/11.2 Meu entendimento sobre o tema converge
com as soluções encampadas nestes julgamentos, pois não compreendo como se possa definir como crime a conduta de quem
dirige com determinada concentração de álcool no organismo, sem que esse comportamento, por si só, represente perigo para
outrem, seja de ordem corporal seja patrimonial. Mesmo após as alterações implementadas pela Lei 12.760, compreendo que
norma, como posta, vulnera o princípio da lesividade jurídica, que privilegia a aplicação de sanção penal somente às condutas
que afetem verdadeiramente o bem jurídico tutelado, o que seguramente não ocorre quando o agente não provoca qualquer
espécie de dano social — a não ser a si próprio, pelo consumo do álcool. Ainda a propósito da referida lei, eu não poderia deixar
de externar minha crítica a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois se passou a presumir a alteração da
capacidade psicomotora da pessoa em decorrência da concentração de certa quantidade de álcool no organismo. Essa
presunção é altamente questionável, pois não leva em conta as diversas reações que cada indivíduo manifesta à ingestão do
álcool. Enquanto alguns conseguem exceder o limite imposto sem afetação significativa de sua capacidade psicomotora, ou seja,
sem apresentar risco potencial a terceiras pessoas, outros se sentem privados de tal capacidade após ingestão em quantidade
bem inferior. Enfim, parece-me perigosa a definição de parâmetros baseados unicamente em valores, sem a preocupação de se
analisar a situação em que cada pessoa se coloca concretamente, sobretudo se estar a por bens alheios em perigo. Ainda que
venha a merecer censura quanto a meu posicionamento, não posso deixar de (re)lembrar que cabe ao juiz decidir de acordo com
suas fundamentadas convicções, por isso não posso abdicar das minhas, sob pena de tornar-me um obtuso vassalo da lei, e não
seu intérprete. Enfim, embora estivesse com certa concentração de álcool no sangue, não se comprovou que a conduta do
acusado representou dano potencial para nada nem ninguém, portanto deve ser absolvido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto,
julgo improcedente a denúncia e absolvo o acusado BENEDITO AIRES DE SOUZA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo
à SECRIM, para intimar o acusado e para acompanhar o eventual trânsito em julgado desta sentença. Se a sentença transitar
em julgado sem alteração, o acusado deverá ser intimado para informar a conta para a qual deverá ser transferido o valor
recolhido como fiança. Documento eletrônico assinado por RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito". RAFAEL
GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 21/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e
subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1238/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 24 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 a disponibilização do servidor Luis Felipe Rodrigues Oliveira, para o Poder Judiciário do Tocantins, junto á
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde, conforme SEI nº 22.0.000011956-7;
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CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa
da Juíza Diretora do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a lotação dos servidores nas serventias judiciais desta Comarca de Palmas;
RESOLVE:
LOTAR o Servidor Público Luis Felipe Rodrigues Oliveira, junto à Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde, desta Comarca
de Palmas, com efeitos à partir de 16 de maio de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e quatro (24) dias
do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Juíza Diretora do Foro

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado(a): SUPREMO PALMAS DE ENSINO LTDA, CPF/CNPJ: 15280144000116,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00436425920208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200002023, inscrita
em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN; 20200002025, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLX; 20200002026, inscrita em:
03/10/2019, referente ao TLS; 20200002046, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 154.436,32 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta
e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MAURICIO AUGUSTO FREGONESI, CPF/CNPJ:
29389790883, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50348706620138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20130025345, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 1.108,26 (Um Mil e Cento e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 25 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e dos sócio(s) Coobrigado(s): IMPERIAL OFFICE COMERCIO VAREJISTA
DE MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 15410879000117, FAUSTINO ROCHA DE ARAÚJO NETO, CPF/CNPJ: 55316042387, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00401384520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1147/2020, inscrita em:
09/01/2018, referente ao IDNR; C-1148/2020, inscrita em: 09/01/2017, referente ao IDNR cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 162.322,91 (cento e sessenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e um
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
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dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): W. B. DE SOUZA, CPF/CNPJ: 05914675000160, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50352387520138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130024118, inscrita em:
3/1/2011, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e e R$ 1.410,33 (um mil
quatrocentos e dez reais e trinta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Portarias

Portaria Nº 1098/2022 - PRESIDÊNCIA/VEFS PALMAS, de 09 de maio de 2022
PORTARIA Nº 001, de 10 de maio de 2022, da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de Palmas
Dispõe sobre o procedimento relacionado à divisão de processos entre o magistrado titular e o magistrado auxiliar na Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas.
O Juiz de Direito titular da Vara de Execuções Fiscais e Saúde Pública de Palmas, Gil de Araújo Corrêa, e o Juiz de Direito
auxiliar da Vara de Execuções Fiscais e Saúde Pública de Palmas, Agenor Alexandre da Silva, no uso de suas atribuições legais,
e:
CONSIDERANDO o estabelecido Portaria Nº 1065, de 04 de maio de 2022, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, a qual designou ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Agenor Alexandre da Silva para, sem prejuízo de
suas funções, auxiliar na Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de Palmas, no período de 5 de maio
a 19 de dezembro de 2022.
CONSIDERANDO a informação Nº 15747 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/COGES/ASEST, expedida nos SEI nº
22.0.000013012-9, a qual certifica que não consta processo concluso há mais de 100 dias na Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros para a otimização da organização do acervo de processos em
tramitação perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de Palmas.
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer que o magistrado auxiliar atuará, de maneira plena, nas ações autônomas e conexas cujo objeto seja crédito
tributário e que não possuam Execução Fiscal relacionada, ou que o crédito discutido não seja passível de ser cobrado
judicialmente mediante Execução Fiscal, bem como nos autos em que houver declaração de impedimento ou suspeição do
magistrado titular.
Art. 2º - Os processos que se enquadrarem na situação descrita no artigo anterior, e estiverem conclusos ao magistrado titular,
serão devolvidos à Secretaria e imediatamente conclusos ao magistrado auxiliar.
Art. 3º - A secretaria deverá promover todos os atos necessários a fim de viabilizar a identificação dos processos e a sua
organização em localizadores específicos, destinados ao magistrado auxiliar.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e atinge todos os processos em tramitação perante o Juízo da
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas.
Art. 5º - Esta Portaria deve ser submetida à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.
Publique-se. Cumpra-se.
Palmas - TO, 10 de maio de 2022
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PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00010675920228272731 Chave n. 111726372722
Denunciado: PEDRO HENRIQUE NUNES DE SOUZA, JONATHAN PEREIRA SANTANA, DIVINO ANTONIO RIBEIRO DA
SILVA, JOAQUIM DA CONCEIÇÃO RIBEIRO e DIVINO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado JOAQUIM DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, brasileiro, nascido aos 08/12/1967, natural de Chapada de Natividade/TO, filho
de Lavina Aires da Silva e Florêncio Ribeiro Viana, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções
do artigo 121, § 2º incisos II e IV, do Código Penal, sob os rigores da Lei 8.072/90. 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 24/05/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00059095320208272731 Chave n. 780217045520
Denunciado: FABIO ALVES COUTINHO
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 FABIO ALVES COUTINHO, brasileiro, casado, guarda, nascido em 02/10/1990, natural de Paraíso do Tocantins/TO,
filho de Raimundo Coutinho dos Santos e de Marlene Alves da Silva, inscrito no CPF 046.550.841-38 e no RG 1.006.643/TO,
residente na Rua Brasil, Lt. 11, Qd. 31, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso
nas sanções do artigo 217-A, caput, do CP. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 25/05/2022.
Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00052998520208272731 Chave n. 332267425420
Denunciado: CARLOS JUNIOR ALVES DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado CARLOS JUNIOR ALVES DA SILVA, brasileiro, nascido em 28/12/1996, natural de Santa Terezinha/MT, inscrito no
CPF 046.848.632-12 e no RG 7.306.368, filho de Rosa Alves da Silva, residente na Rua Eva do Sirilo, n. 30, em Santana do
Araguaia/PA, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03. 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 25/05/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária),
que digitei e subscrevi.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00074578420188272731 Chave n. 108319307918
Denunciado: YANKA PEREIRA DA SILVA e ONOFRE AUGUSTO RODRIGUES
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 YANKA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 17/10/1996, CPF 078.860.605-04, filha de
Maria Jovelina Pereira da Silva, residente na rua Mato Grosso, nº 809, setor Oeste em Paraíso do Tocantins/TO e ONOFRE
AUGUSTO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, cantor, natural de Paraíso do Tocantins, nascida em 06/03/1993, CPF
042.397.761-40, filho de Creusa Francisca Anastácia Rodrigues, residente na rua Mato Grosso, nº 809, setor Oeste em Paraíso
do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 169, II, Código Penal. E, o
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência,
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 24/05/2022. Eu (DEBORA
RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00052735320218272731 Chave n. 936600577721
Denunciado: ANTÔNIO LUIZ COELHO DE SOUZA
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 ANTÔNIO LUIZ COELHO DE SOUZA, brasileiro, união estável, motorista, nascido aos 17/03/1975, natural de Dois
Irmãos do Tocantins/TO, filho de Luiz Coelho de Souza e de Francisca Coelho de Souza e Luiz Coelho de Souza, inscrito no
CPF sob o n. 936.584.601-30, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, n. 1.170, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do
Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c art.
129, §13º, sob os rigores da Lei 11.340/06, em concurso material (art. 69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do
inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa,
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado
do Tocantins, aos 24/05/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0002816-93.2022.8.27.2737
Ação: Usucapião
Requerente: MARLENE NUNES DOS SANTOS RAMOS
Requerido: ISABEL DE SOUZA LIMA
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes,
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara
Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede
identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto
Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância,
mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 23/05/2022. Eu, técnico judiciário conferi
e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum.
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2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 0012068-28.2019.827.2737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: WILTON ANTONIO DE CARVALHO
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 0012068-28.2019.827.2737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) WILTON ANTÔNIO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 04/10/1971, filho de Domingos Antônio de Carvalho e Maria
Santana de Carvalho, inscrito no CPF nº 591.433.201-04, residente e domiciliado na rua Aires Joca, n° 1650, centro,
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 0012068-28.2019.827.2737,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 306, § 1º, II, c/c artigo 298, I, ambos do Código de Trânsito 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 25 de maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 0004623-90.2018.827.2737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados:LUZIANA PEREIRA SILVA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 0004623-90.2018.827.2737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) LUZIANA PEREIRA SILVA, brasileira, solteira, natural
de Aliança do Tocantins, nascida aos 29/12/1983, portadora da CI nº 669.600 SSP/TO, inscrita no CPF nº 005.051.801-32,
filha de Galdino Pereira da Silva e Aristéia da Silva Pereira, residente na avenida Araguaia, nº138, centro, Santa Rita do
Tocantins/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
0004623-90.2018.827.2737,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 180, “caput” do Código Penal.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 25 de maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 0004623-90.2018.827.2737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados:PAULO SILVIO LONGHI
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 0004623-90.2018.827.2737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) PAULO SILVIO LONGHI, brasileiro, solteiro,
agropecuarista, natural de Santo Antônio do Sudoeste/PR, nascido aos 17/09/1966, portador da CI nº 424.269-62 SSP/PR,
inscrito no CPF nº 555.158.009-15, filho de Sady Longhi e Irene Maria Pezzini Lognhi, residente na avenida Tocantins, nº
111, centro, Santa Rita do Tocantins,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
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documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída
dos autos de Ação 0004623-90.2018.827.2737,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 180, “caput” do Código Penal.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 25 de maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes
Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 0010912-34.2021.8.272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados:VALDECI PEREIRA DOS SANTOS
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 0010912-34.2021.8.272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) VALDECI PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, união
estável, lavrador, natural de Paranã/TO, nascido aos 30/05/1967, inscrito no CPF nº 869.596.461-20, filho de Valdira
Quirina das Neves e Félix Pereira dos Santos, residente na Assentamento Dom Celso, zona rural,Porto Nacional,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 001091234.2021.8.272737,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 180, “caput” do Código Penal.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 25 de
maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

XAMBIOÁ
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

Autos nº 00001353820228272742
Chave para consulta: 992969676522
Ação: INVENTÁRIO
Requerente: MATILDES RODRIGUES MARCATO
Requerido: IZABEL DIAS DE MESQUITA
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
O DOUTOR FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, MM JUIZ DE DIREITO, TITULAR DA COMARCA DE XAMBIOÁ,
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível, tramitam os autos da AÇÃO de INVENTÁRIO - nº
00001353820228272742, proposta pelo MATILDES RODRIGUES MARCATO em face de IZABEL DIAS DE MESQUITA, tendo
por objeto a partilha de um único imóvel, registrado no Cartório Valadares da Cidade de Araguanã/TO, sob a matrícula de nº R-1M- 456, situado na Avenida Entre Rios, s/nº, cidade de Araguanã/TO, e que não há liquidez no patrimônio deixado, para
conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local, no lugar público e de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade e comarca de Xambioá, Estado do Tocantins. Eu,
Amanda Cristina Alves de Sousa, Mat. 353170, digitei o presente. Documento eletrônico assinado por FREDERICO PAIVA
BANDEIRA DE SOUZA, 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 5453712v4 e do código CRC 4d518b7d
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
5ª Vara Cível

EDITAL Nº 5218263
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0036920-48.2016.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por JOSÉ LUIS
MORAIS GODINHO em desfavor de PEDRO PINTO LESSA, VAPT IMOBILIARIA EIRELI – ME e JOELMA MACÊDO
MACHADO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida PEDRO PINTO LESSA, CPF: 09723390272,
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que,
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 116.
DIANÓPOLIS
Vara Cível e Família
Autos n° 0003101-23.2020.8.27.2716 de Monitória
Requerente: M.S.A. COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
Requerido: JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA
EDITAL N° 5046049
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n°
0003101-23.2020.8.27.2716 de Monitória, tendo como Requerente M.S.A. COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e
Requerido JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, inscrito no CPF sob o n°
153.055.703-87, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, para no
prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da dívida, no valor de R$ 10.159,72 (dez mil cento e cinquenta e nove reais e
setenta e dois centavos) ou querendo, no mesmo prazo, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 19 dias do mês de abril do ano de 2022. Eu, Agamenon Aires Cavalcante Júnior,
Servidor de Secretaria – matrícula 353950, digitei e conferi.
RODRIGO DA SILVA PERES ARAÚJO
Juiz de Direito.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões
PROCESSO
22.0.000012643-1
INTERESSADO Katia Menezes e Silva, Marcia Mesquita Vieira
ASSUNTO
Decisão Nº 2672, de 24 de maio de 2022
Tratam-se os autos de solicitação, anexa ao evento nº. 4304284, em que a servidora cedida KATIA MENEZES E SILVA, requer a
participação no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção – (ENAPA 2022), que será realizado no período de 9 a 11/06/2022, em
Araxá/MG, nos termos dos eventos nº. 4304284, 4304639, 4304706 e 4304727.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 4344071), e,
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4337553), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho (evento 4344094), nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI
do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa Aquecendo Vidas, CNPJ nº. 28.804.002/0001-52, visando a
participação da servidora Kátia Menezes e Silva, na modalidade presencial, a ser realizado nos 09 a 11 de junho de 2022, em Araxá-MG,
pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme proposta no evento nº 4336483.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho;
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à empresa em comento e demais providências pertinentes; e

3. GGEM para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5193 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022

33

PROCESSO: 21.0.000029956-9
REQUERENTE: VALDÍVIA BRITO ARAÚJO
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 1154, de 26 de abril de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que a servidora VALDÍVIA BRITO
ARAÚJO preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da referida
normativa, AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
"Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos."
À unidade de lotação para ciência à servidora e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO: 21.0.000023861-6
REQUERENTE: LÍLIAN RIBEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO Nº 242, de 28 de janeiro de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que a servidora LILIAN RIBEIRO
CAVALCANTE OLIVEIRA preenche todos os requisitos contidos na Resolução TJTO n. 20, de 24 de junho de 2020, nos termos
do art. 9º da referida normativa AUTORIZO ao referido servidor o regime de teletrabalho.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução TJTO n. 20, de 24 de junho
de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de origem para ciência da servidora.
À SPA para providências.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO: 21.0.000023141-7
REQUERENTE: GLEUCIVANE FERREIRA DA SILVA
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 449, de 2 de março de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, se verificou que a servidora GLEUCIVANE
FERREIRA DA SILVA preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da
referida normativa, AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de lotação para ciência ao servidor e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO: 21.0.000023091-7
REQUERENTE: MARCELA SANTA CRUZ MELO
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO Nº 1090, de 2 de março de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que a servidora MARCELA SANTA
CRUZ MELO preenche todos os requisitos contidos na Resolução TJTO n. 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da
referida normativa AUTORIZO a referida servidora o regime de teletrabalho.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução TJTO n. 20, de 24 de junho
de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de origem para ciência ao servidor.
À SPA para providências.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO: 21.0.000022924-2
REQUERENTE: ALESSANDRA WORM
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 1152, de 26 de abril de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que a servidora ALESSANDRA
WORM preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da referida normativa,
AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
"Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos."
À unidade de lotação para ciência à servidora e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO: 21.0.000021977-8
REQUERENTE: LUCIANA NASCIMENTO ALVES
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 1151, de 26 de abril de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que a servidora LUCIANA
NASCIMENTO ALVES preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da
referida normativa, AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
"Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos."
À unidade de lotação para ciência à servidora e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO: 21.0.000021822-4
REQUERENTE: FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 451, de 2 de março de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, se verificou que a servidora FRANCISLEIDE
CABRAL SANTOS preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da referida
normativa, AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de lotação para ciência à servidor e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO: 21.0.000021721-0
REQUERENTE: JOSÉ ANTÔNIO BONFIM TEIXEIRA
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO Nº 179, de 25 de janeiro de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que o servidor JOSÉ ANTÔNIO
BONFIM TEIXEIRA preenche todos os requisitos contidos na Resolução TJTO n. 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art.
9º da referida normativa AUTORIZO ao referido servidor o regime de teletrabalho.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução TJTO n. 20, de 24 de junho
de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de origem para ciência ao servidor.
À SPA para providências.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO: 21.0.000021656-6
REQUERENTE: RONIVALDO AIRES FONTOURA
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO Nº 1950, de 26 de abril de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, se verificou que o servidor RONIVALDO AIRES
FONTOURA preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da referida
normativa, AUTORIZO o referido servidor a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de lotação para ciência ao servidor e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO: 21.0.000021621-3
REQUERENTE: PAULA TERRA DA SILVA BARROS PALUDO
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO Nº 1127, de 2 de março de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, se verificou que a servidora PAULA TERRA DA
SILVA BARROS PALUDO? preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da
referida normativa, e que a anuência da chefia imediata foi juntada no evento 4124400, AUTORIZO a referida servidora a
trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de lotação para ciência à servidora e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO: 21.0.000021591-8
REQUERENTE: GRACIELE PACINI RODRIGUES
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 453, de 2 de março de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, se verificou que a servidora GRACIELE PACINI
RODRIGUES preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da referida
normativa, AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de lotação para ciência à servidora e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO: 21.0.000019164-4
REQUERENTE: KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 450, de 2 de março de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, se verificou que a servidora KEILA LÉIA
RODRIGUES OLIVEIRA LOPES preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art.
9º da referida normativa, AUTORIZO a referida servidora a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos.
À unidade de lotação para ciência à servidora e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO: 21.0.000016485-0
REQUERENTE: NIVIO ANDRADE SOARES
ASSUNTO: TELETRABALHO
DECISÃO/OFÍCIO Nº 1153, de 26 de abril de 2022
(...) É o relatório.
Tendo em vista que, após análise e deliberação do Comitê Gestor Teletrabalho, verificou-se que o servidor NÍVIO ANDRADE
SOARES preenche todos os requisitos da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020, nos termos do art. 9º da referida
normativa, AUTORIZO o referido servidor a trabalhar em regime de teletrabalho pelo período de 2 anos.
À DIGEP para providências e anotações.
Ao gestor da unidade para conhecimento e providências nos termos do art. 10 da Resolução nº 20, de 24 de junho de 2020:
"Art. 10 Compete ao gestor da unidade:
I – definir o plano de trabalho e as metas individuais de desempenho;
II – acompanhar a execução do plano de trabalho e agendar reuniões, quando necessárias;
III – propor, a qualquer momento, alteração no plano de trabalho ou nas metas individuais
de desempenho;
IV – registrar, mensalmente, o cumprimento das metas e a produtividade individual no
período;
V – encaminhar relatório trimestral ao Comitê Gestor do Teletrabalho, apresentando os
resultados alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos
trabalhos."
À unidade de lotação para ciência ao servidor e à chefia imediata.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1245/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar e normatizar a utilização da ferramenta do Jus Postulandi no âmbito do
Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000006705-2,
RESOLVE:
Art. 1º Designar membros para composição de Grupo de Trabalho com finalidade de apresentar proposta de padronização e
normatização da utilização da ferramenta do Jus Postulandi, no âmbito do Judiciário Tocantinense:
I - Juiz de Direito, RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO, Coordenador do Grupo de Trabalho;
II - Juíza de Direito, SILVANA MARIA PARFIENIUK, membro;
III - Assessora Jurídica, CELMA BARBOSA PEREIRA, membro representante da Diretoria Judiciária;
IV - Secretária Executiva, RENATA DE OLIVEIRA LEITE RODRIGUES, membro representante da CGJUS.
§1º As atividades do Grupo de Trabalho serão secretariadas pela servidora PAMELA DA ROCHA PIRES FERREIRA, matrícula
352901.
§2º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de
solicitação do Coordenador.
§3º O Grupo de Trabalho terá até o dia 06 de julho de 2022 para conclusão dos seus trabalhos, podendo ser prorrogado por
solicitação justificada do Coordenador.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1249, de 25 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o afastamento do magistrado Fabiano Gonçalves Marques, titular da Comarca de Alvorada, em razão de
compensação de Plantão;
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Gerson Fernandes Azevedo para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Comarca de Alvorada, no período de 11 a 28 de julho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Portaria Nº 1250, de 25 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o afastamento da magistrada Keyla Suely Silva da Silva Souza, titular da Comarca de Araguaçu, em razão do
usufruto de férias;
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Gerson Fernandes Azevedo para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Comarca de Araguaçu, no período de 11 a 28 de julho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Resoluções

Resolução Nº 13, de 19 de maio de 2022
Altera a Resolução nº 7, de 25 de março de 2021, que institui o Núcleo de Cooperação Judiciária - NCJ no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 350, de 27 de outubro de 2020, que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a
cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário e outras instituições e entidades, e dá outras providências,
alterada pela Resolução CNJ nº 436, de 28 de outubro de 2021;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 421, de 29 de setembro de 2021, que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a
cooperação judiciária em matéria de arbitragem;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 7ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 19 de
maio de 2022, e o contido nos autos SEI n° 20.0.000025586-7,
RESOLVE:
Art. 1º A Resolução nº 7, de 25 de março de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
II- o (a) Magistrado (a) de Cooperação Judiciária;
..........................................................................................................................
§1º Será designado um suplente para o(a) Magistrado(a) de Cooperação Judiciária, que o substituirá em suas ausências e
impedimentos de qualquer natureza.
..............................................................................................................................." (NR)
"Art. 3º ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
II- informar ao Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária a definição das funções do(a) Magistrado(a) de
Cooperação Judiciária, a fim de que elas constem no cadastro nacional que será gerenciado por aquele Comitê;
..............................................................................................................................."(NR)
"Art. 4º O(A) Magistrado(a) de Cooperação Judiciária designado(a), será o ponto de contato e terá a função de facilitar a prática
de atos de cooperação judiciária e integração a Rede Nacional de Cooperação Judiciária. "(NR)
"Art. 5º Compete ao(à) Magistrado(a) de Cooperação Judiciária:
..............................................................................................................................
IV – intermediar o concerto de atos entre magistrados cooperantes e ajudar na solução de problemas dele decorrentes;
V – comunicar ao Núcleo de Cooperação Judiciária a prática de atos de cooperação, quando os magistrados cooperantes não o
tiverem feito;
............................................................................................................................
Parágrafo único. O(A) Magistrado(a) de Cooperação Judiciária deve prestar toda a assistência para contatos ulteriores e
sempre que receber, de outro membro da rede, pedido de informação a que não possa dar o seguimento, deverá comunicá-lo à
autoridade competente ou ao membro da rede mais próximo para fazê-lo." (NR)
"Art. 6º. A Cooperação Interinstitucional será desempenhada na forma dos artigos 15 e 16 da Resolução CNJ nº 350/2020, que
disciplina a matéria.
Parágrafo único. Aplicam-se as diretrizes estabelecidas pela Resoluções CNJ nº 350/2020 e 421/2021 à cooperação judiciária
em matéria de arbitragem, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Resolução Nº 14, de 19 de maio de 2022
Altera a Resolução nº 36, de 19 de outubro de 2017, que implanta as audiências de custódia no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO os debates e as pesquisas realizados pelo Grupo de Trabalho constituído pela Presidência do Tribunal de
Justiça por meio da Portaria nº 909, de 27 de abril de 2018, com vistas a implantar o “Projeto Audiência de Custódia” no âmbito
da justiça comum de primeiro grau do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 7ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 19 de maio de
2022, constante nos autos SEI nº 16.0.000000135-3,
RESOLVE:
Art. 1º O §1º do art. 2º da Resolução nº 36, de 19 de outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ................................................................................................................................................................
§ 1º Na Capital a audiência de custódia será realizada exclusivamente pelo juiz auxiliar ou outro magistrado que eventualmente
tenha sido designado por esta Presidência para tal função, nos dias de expediente forense.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 1197/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 215/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000011730-0, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Construplac Construtora - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para os serviços de instalação, remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado ou alvenaria, com
emassamento, serviços de pintura, serviços de elétrica, piso em granito, balcão em granito e outros serviços referentes às
necessidades de criação, adaptação e desmembramento de salas, com fornecimento de materiais para o Poder Judiciário e
anexos no município de Palmas/TO.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula 353552, como gestor do contrato nº 215/2022, e o servidor
Juarez Lopes Marinho, matrícula 353163, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1251/2022, de 25 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 2022/114729 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$ 1.498,23, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de
R$ 231,81, 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$ 580,09, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Itaguatins-TO, no período de 25/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de Participar de sessão de júri da comarca de Itaguatins.
Art. 2º Conceder ao servidor Thiago Rodrigues de Melo, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 354812, o valor
de R$ 688,14, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Itaguatins-TO, no período de 25/05/2022
a 27/05/2022, com a finalidade de Participar de sessão de júri da comarca de Itaguatins.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1252/2022, de 25 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 2022/115635 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$ 771,76, 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$ 236,33, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 23/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de participar da
sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Ananás.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1219/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 217/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025970-2, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Santana Werneck Comercial - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo
com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 217/2022, e o servidor
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula 358309, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1188/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 211/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025965-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa W V B Vargas, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo
de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 211/2022, e o servidor
Alecsandre Alves Oliveira, matrícula 358309, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Atas
ATA DA 2ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 008/2021 – 1ª Republicação
PROCESSO Nº 21.0.000005986-0
Aos 25 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (25/05/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022, de 08 de março
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à continuidade do julgamento da fase
de habilitação da 1ª Republicação da Concorrência nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada em engenharia
para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Porto Nacional -TO, regime de empreitada por preço
unitário, conforme informado na sessão anterior (24/05/2022) e registro na ata acostada ao evento 4345166. Declarada aberta a
sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação às 14h10min, oportunidade que foi verificado a presença da licitante
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME, CNPJ n.º 01.610.901/0001-68, Telefone (63) 3217-5205, e-mail:
renascenceplanejados@gmail.com, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Pedro Henrique Teles de
Menezes, CPF. 026.542.171-32. Em seguida, o Presidente da CPL informou aos presentes que após análise dos documentos
de habilitação (envelope nº. 01) pela comissão de licitação e equipe de apoio técnico, verificou-se que a licitante MENEZES IND.
E COM. LTDA – ME, CNPJ n.º 01.610.901/0001-68 atendeu ás exigências do instrumento convocatório restando HABILITADA
para o presente certame. Em seguida o representante legal da licitante MENEZES IND. E COM. LTDA – ME manifestou
interesse em renunciar ao recurso da fase de habilitação, pedido este deferido pelo Presidente da Comissão Permanente de
Licitação conforme disposto no item 8.8.1 do Edital, passando-se em seguida a abertura do envelope n.º 02 de Proposta de
Preços. Ato contínuo ao julgamento foi aberto o envelope 02 (Propostas de Preços) da única empresa credenciada/habilitada, as
quais foram rubricadas pelos presentes, e apresentaram o seguinte valor MENEZES IND. E COM. LTDA – ME, CNPJ n.º
01.610.901/0001-68 que ofertou o valor de R$ 2.560.992,96 (dois milhões quinhentos e sessenta mil novecentos e noventa e
dois reais e noventa e seis centavos). Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão
para análise das planilhas de preços (envelope nº 02), oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 26/05/2022, às
14:00 horas, no mesmo local das sessões anteriores. Reafirmamos que todas as comunicações aos licitantes referentes a esta
licitação será processada por meio do e-mail constante na Ata da 1ª sessão, o qual foi fornecido e conferido pelo representante
da empresa, bem como as Atas serão disponibilizadas no site deste Tribunal de Justiça e no Diário da Justiça Eletrônico. A
presente sessão foi encerrada às 14:25h. Registra-se que o membro titular Joana D'arc Batista Silva está lotada no almoxarifado
central (Anexo II do TJTO) e está com acúmulo de atividades não sendo possível comparecer a presente sessão, motivo pelo
qual foi convocado para a presente sessão o 4º membro suplente Cláudio Barbosa da Silva. Nada mais requerido nem a tratar,
foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo
licitante presente.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Pauline Sabará Souza
Secretária da CPL
Claudio Barbosa da Silva
Membro da CPL – Titular
Empresa:
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME
Pedro Henrique Teles de Menezes
ATA DA 5ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022
PROCESSO Nº 22.0.000000342-9
Aos 25 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (25/05/2022), às 13:00 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022, de 08 de março
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à continuidade do julgamento das
propostas - envelope n.º 02 da Concorrência nº 003/2022 – Contratação de empresa ou consórcio de empresas
especializadas em engenharia para execução dos serviços de Construção do novo prédio Fórum da Comarca de
Tocantinópolis, em regime de empreitada por preço global, conforme informado na sessão anterior (19/05/2022) e registro
em ata da 4ª sessão acostada ao evento 4338426. Registro que compareceu a presente sessão somente a empresa licitante
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato
por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-87, Telefone (63) 9.98428.2660/32155005, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br. Em seguida o Presidente da CPL declarou aberta à sessão às 13:10hs.
Após foi recolhido o envelope n.º 02 – Proposta de Preços ajustada ao valor ofertado na sessão anterior para o desempate ficto,
quando a licitante CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90 utilizou seu direito de preferência na
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sessão anterior ofertando o valor de R$ 5.727.254,84 (cinco milhões setecentos e vinte sete mil duzentos e cinquenta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos) para cobrir a menor proposta apresentada. Em seguida, o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação suspendeu a sessão para análise das planilhas de preços (envelope nº 02), oportunidade em que
remarcou nova sessão para o dia 26/05/2022, às 14:30 horas, no mesmo local das sessões anteriores. Informamos que os
autos permaneceram à disposição dos licitantes e aqueles que desejarem poderá solicitar “vistas” do processo através do email:
cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL. Registro ainda que esta Ata será divulgada no site deste Tribunal de Justiça, bem
como publicada no Diário da Justiça. Ratificamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste
processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sitio deste Tribunal de Justiça, os quais foram
informados na primeira sessão. Registra-se que o membro titular Joana D'arc Batista Silva está lotada no almoxarifado central
(Anexo II do TJTO) e está com acúmulo de atividades não sendo possível comparecer a presente sessão, motivo pelo qual foi
convocado para a presente sessão o 4º membro suplente Cláudio Barbosa da Silva. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão
foi encerrada às 13:30hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação, da equipe técnica e pelos licitantes presentes.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Pauline Sabará Souza
Secretária da CPL
Claudio Barbosa da Silva
Membro da CPL – Titular
Empresas:
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Luíza de Oliveira Carvalho Varajão
(ausente)
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA
Paulo Edgar Tavares
IRKA CONSTRUÇÕES LTDA
Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho
(ausente)

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 349/2021
PROCESSO 21.0.000020560-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Vanessa Géssica de Oliveira Souza
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 349/2021, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Vanessa Géssica de Oliveira Souza, em virtude da solicitação da Credenciada
evento 4342416, e Informação nº 17841/2022 - GGEM evento 4342419, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Rio da Conceição;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 349/2021, aos Autos
Administrativos 21.0.000020560-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 73/2020
PROCESSO 18.0.000035012-1
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Montana Assessoria Empresarial – EIRELI
OBJETO: As partes acima qualificadas ajustam a destinação de 10% (dez por cento) dos postos de serviço contratados por meio
do Contrato 73/2020, a serem preenchidos por mulheres vítimas de violência doméstica, conforme Projeto "ENFRENTE
AURORAS - Proporcionando um alvorecer profissional, rumo à independência financeira, às mulheres vítimas de violência
doméstica".
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
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Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 201/2022
PROCESSO 22.0.000014066-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Wanderson Gomes da Costa
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 206/2022
PROCESSO 22.0.000014951-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Silvania Rodrigues dos Santos
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: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 205/2022
PROCESSO 22.0.000014959-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Leiliane Vieira Tavares
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 Porto Nacional, Comarca de Ponte Alta do Tocantins e Cidade de Ponte Alta do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 207/2022
PROCESSO 22.0.000014939-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Sandra Oliveira da Silva Barbosa
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Colméia.
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 211/2022
PROCESSO 22.0.000015190-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rosely Auxiliadora Pereira Penoni
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de 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: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 123/2022
PROCESSO 22.0.000007991-3
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Polliana dos Santos Braga
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social POLLIANA DOS SANTOS BRAGA
da prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Monte
do Carmo, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 123/2022.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 4/2022:
PROCESSO: 22.0.000010457-8
OBJETO: Adesão pelo delegatário Flávio Henrique de Oliveira, Oficial Interino do Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais
e Tabelionato de Notas, no Distrito Judiciário de Taquaralto, para prática dos atos de comunicação processual no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitava de pessoas mediante
videoconferência.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 387/2022, de 25 de maio de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 26/05/2022 a 27/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115642;
RESOLVE:
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Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

234457

AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

26/05/2022 à 27/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 819/2022, de 25 de maio de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora VALDIVIA BRITO ARAUJO, matrícula nº 120870, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 23/05 a 21/06/2022, a partir de 23/05/2022 até 21/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 820/2022, de 25 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 SILMARA SOUSA CRUZ MOTA, matrícula nº 211866, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 24/05 a 17/06/2022, a partir de 24/05/2022 até 17/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 24/05 a 17/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 821/2022, de 25 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 IOLETE BEZERRA SALES, matrícula nº 119161, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 24/05 a 12/06/2022, a partir de 24/05/2022 até 12/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 24/05 a 12/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 388/2022, de 25 de maio de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor WILMONDS FERREIRA MARINHO,
matrícula nº 285924, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE
CRISTALÂNDIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 12/05/2022 a 09/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115739;
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
356046

RAIMUNDO ALVES MIRANDA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

25/05/2022 à 09/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
WELLINGTON MAGALHÃES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 098, de 2022 – SEI Nº 22.0.000015255-6
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Análise da Estratégia Institucional 2021-2026 – ESMAT, a se realizar no período
de 13 a 30 de junho de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à
espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Análise da Estratégia Institucional 2021-2026 – ESMAT
Objetivo: Envolver os servidores na execução da estratégia institucional da ESMAT possibilitando o alcance dos objetivos e a
formulação de novas estratégias.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no dia 1º a 3 de junho de 2022.
Inscrições: As inscrições serão efetuadas de acordo com a indicação dos servidores, por meio do Sistema Eletrônico de
Informação (SEI) nº 22.0.000015255-6. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação
de matrícula.
Públicos-Alvo: Servidores, estagiários, colaboradores e magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com
atuação na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Carga Horária: 40 horas
Modalidade: À Distância
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet
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: 60 vagas,
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense

Nº de Vagas
60

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Ser servidor(a), estagiário(a) ou magistrado(a) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com atuação na Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
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4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os alunos indicados e matriculados deverão participar das atividades, no período de 13 a 30 de junho de 2022, a serem
desenvolvidas na modalidade à distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, coonforme dados disponíveis no item
5 deste edital;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle – sendo necessário
assistir às videoaulas, participar dos fóruns e chats; realizar atividades, como leitura dos textos propostos, exercícios de fixação,
acesso aos links; e cumprir os prazos para realização das avaliações;
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail, aos professores, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.5 Durante o processo, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: videoaulas, fóruns, chats, leitura, produções e
realização das avaliações, de acordo com o exigido pelo professor;
4.6 A frequência no curso será registrada automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no
decorrer do curso;
4.7 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a
75% de aproveitamento;
4.8 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos
professores e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes;
4.9 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período

De 13 a 15/6/2022

De 16 a 20/6/2022

Horário

Conteúdo Programático

Módulo I – Introdução
O que é Estratégia?
Para que serve a Estratégia?
Apresentação da Estratégia Nacional do Poder Judiciário;
Apresentação do Vídeo a Importância do Trabalho em Equipe para o Alcance dos
Livre no AVA Objetivos.
Atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via
fórum; leitura do material didático; acesso aos links; realização das atividades de
avaliação, com auxílio do(a) professor(a).
Módulo II – Planejamento Estratégico ESMAT 2021-2026 e Resultados
Exercício 2021
Objetivos e Metas Estratégicas
Mapa de Processos;
Missão;
Visão;
Valores;
Política da Qualidade;
Livre no AVA Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade;
Partes Interessadas / Necessidades e Expectativas;
Organograma da Esmat;
Macrodesafios do CNJ para a Estratégia Nacional 2021- 2026.
Atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via
fórum; leitura do material didático; acesso aos links; realização das atividades de
avaliação, com auxílio do(a) professor(a).
Módulo III – Planejamento Estratégico de Comunicação e Marketing para o
período 2021-2026

De 21 a 23/6/2022

Como foi construído;
Projetos Estratégicos de Comunicação e Mkt.
Livre no AVA
Atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via fórum; leitura do material
didático; acesso aos links; realização das atividades de avaliação, com auxílio do(a)

professor(a).
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Módulo IV – Formas de Controle do Planejamento Estratégico 2021/2026
Definição do Plano de Cursos;
Indicadores de Resultados;
Análise Crítica pela Direção;
Auditoria Interna;
Livre no AVA Auditoria Externa.
Atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via
fórum; leitura do material didático; acesso aos links; realização das atividades de
avaliação, com auxílio do(a) professor(a).
Módulo V – Diretrizes para Auditorias Interna e Externa
Diretrizes para Auditorias Interna e Externa.

De 28 a 30/6/2022

Livre no AVA Atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via
fórum; leitura do material didático; acesso aos links; realização das atividades de
avaliação, com auxílio do(a) professor(a).

De 13 a 30/6/2022

Livre no AVA Revisão dos conteúdos e período para realização da avaliação final do curso.

Carga Horária

40 horas

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Vinícius Fernandes Barboza
Administrador CRA-TO nº 03045. Especialista em Gestão Empresarial, pela Universidade Federal do Tocantins.
Experiente na implantação e gerenciamento de sistema de gestão da qualidade, baseado na Norma ISO:
do
9001:2015, auditoria interna, análise de SWOT, BSC e planejamento estratégico institucional. Atualmente exerce
a função de chefe de divisão acadêmica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) – Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO).

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição a matrícula do candidato 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
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e 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, 25 de maio de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 102, de 2022 – SEI Nº 22.0.000012768-3
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, TORNA SEM EFEITO o
EDITAL nº 082, de 2022 – SEI Nº 22.0.000012768-3, publicado no Diário da Justiça nº 5.180, do dia 5 de maio, de 2022, pp. 5053, referente ao curso Avançado de Revit – Módulo 02.
Palmas-TO, 25 de maio de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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EDITAL nº 103 de 2022 – SEI Nº 22.0.000011277-5
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº
075, de 2022 – SEI Nº 22.0.000011277-5, publicado no Diário da Justiça nº 5.171, do dia 20 de abril, de 2022, pp. 63-66,
referente ao curso Atualização Jurídica da Nova Lei de Licitações – NR 14.133, de 2021, conforme segue:
Onde se lê:
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 40;
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data/Período

Horário

Conteúdo Programático e/ou Atividades
1. INTRODUÇÃO
1.1. Abrangência da nova lei 14.133/2021, que revogará, em dois anos de sua
publicação, as Leis Federais 8.666/93, 10.520/2002 e parte da Lei Federal
12.462/2011 (RDC)
1.2. Princípios administrativos aplicados às licitações e contratos
1.3. Objetivos legais das contratações públicas
1.4. Agente de Contratação e Pregoeiro
2. FASE DE PLANEJAMENTO (PREPARATÓRIA)
2.1. Plano Anual de Contratação (PAC)
2.2. Estudo Técnico Preliminar
2.3. Termo de Referência ou Projeto Básico
2.4. Gerenciamento de Riscos
2.5. Formação do Preço Estimado
2.6. Instrumento Convocatório (edital)
3. FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
3.1. Modalidades Licitatórias
3.2. Critérios de Julgamento
3.3. Modos de Disputa
3.4. Tratamento Diferenciado para ME e EPP

De 24/5/2022 a 9/6/2022

Livre no AVA

4. FASE DE GESTÃO CONTRATUAL
4.1. Contratos Administrativos e suas cláusulas
4.2. Tipos de Contratos
4.3. Prazos Contratuais
4.4. Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos
4.5. Alterações Contratuais
4.6. Garantias de Execução do Contrato
4.7. Equação Econômico-financeira
4.8. Sanções Administrativas
5. PROCEDIMENTOS AUXILIARES
5.1. Credenciamento
5.2. Pré-Qualificação
5.3. Procedimento de Manifestação de Interesse
5.4. Sistema de Registro de Preços
5.5. Registro Cadastral
6. CONTRATAÇÃO DIRETA
6.1. Inexigibilidade de Licitação
6.2. Dispensa de Licitação
7. CONTROLE
7.1. Assessoria Jurídica e o Controle de Legalidade
7.2. Linhas de Defesa
7.3. Atuação dos Tribunais de Contas
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Conteúdo Programático e/ou Atividades
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat.
Acesso ao AVA com interação entre o professor e demais alunos, via
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades
de avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para
composição da nota e frequência do curso.

24/5/2022

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

26/5/2022

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

30/5/2022

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

1º/6/2022

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

3/6/2022

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

Leia-se:
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 55;
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data/Período

Horário

Conteúdo Programático e/ou Atividades
1. INTRODUÇÃO
1.1. Abrangência da nova lei 14.133/2021, que revogará, em dois anos de sua
publicação, as Leis Federais 8.666/93, 10.520/2002 e parte da Lei Federal
12.462/2011 (RDC)
1.2. Princípios administrativos aplicados às licitações e contratos
1.3. Objetivos legais das contratações públicas
1.4. Agente de Contratação e Pregoeiro

De 24/5/2022 a 9/6/2022

Livre no AVA

2. FASE DE PLANEJAMENTO (PREPARATÓRIA)
2.1. Plano Anual de Contratação (PAC)
2.2. Estudo Técnico Preliminar
2.3. Termo de Referência ou Projeto Básico
2.4. Gerenciamento de Riscos
2.5. Formação do Preço Estimado
2.6. Instrumento Convocatório (edital)
3. FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
3.1. Modalidades Licitatórias
3.2. Critérios de Julgamento
3.3. Modos de Disputa
3.4. Tratamento Diferenciado para ME e EPP
4. FASE DE GESTÃO CONTRATUAL
4.1. Contratos Administrativos e suas cláusulas
4.2. Tipos de Contratos
4.3. Prazos Contratuais
4.4. Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos
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Conteúdo Programático e/ou Atividades
4.5. Alterações Contratuais
4.6. Garantias de Execução do Contrato
4.7. Equação Econômico-financeira
4.8. Sanções Administrativas
5. PROCEDIMENTOS AUXILIARES
5.1. Credenciamento
5.2. Pré-Qualificação
5.3. Procedimento de Manifestação de Interesse
5.4. Sistema de Registro de Preços
5.5. Registro Cadastral
6. CONTRATAÇÃO DIRETA
6.1. Inexigibilidade de Licitação
6.2. Dispensa de Licitação
7. CONTROLE
7.1. Assessoria Jurídica e o Controle de Legalidade
7.2. Linhas de Defesa
7.3. Atuação dos Tribunais de Contas
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem Obrigatórias no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat.
Acesso ao AVA com interação entre o professor e demais alunos, via
fórum, leitura dos textos, acesso aos links e realização das atividades
de avaliação de aprendizagem – atividades obrigatórias para
composição da nota e frequência do curso.

24/5/2022
Terça-feira

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

30/5/2022
Segunda-feira

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

1º/6/2022
Quarta-feira

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

3/6/2022
Sexta-feira

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória

6/6/2022
Segunda-Feira

Das 13h30 às 16h50

Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
Participação Obrigatória
Palmas -TO, 25 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
Desª. ÂNGELA HAONAT
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)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
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)
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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)

3ª TURMA JULGADORA

Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)

4ª TURMA JULGADORA

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)

5ª TURMA JULGADORA

Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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.

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
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

