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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Comunicados

CONVOCAÇÃO PARA A 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas
processuais, CONVOCO a 15ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 16/8/2022 e término às 23h59 do dia 22/8/2022. Serão julgados na sessão
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 16/8/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 23/8/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis,
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual sem
sustentação oral.
Publique-se.
Registre-se.
Palmas/TO, 2 de agosto de 2022.
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES
Presidente da 1ª Câmara Criminal

1ª TURMA RECURSAL
Atos administrativos

ATO Nº 03/2022, de 01 de agosto de 2022 – Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e
da Fazenda Pública do Estado do Tocantins
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 10, II do
Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins, INFORMA a alteração da data da sessão presencial prevista para o dia
17/08/2022, no ATO Nº 04/2021 de 26 de novembro de 2021, publicado no DJ nº 5089, para o dia 24/08/2022, uma vez que
estão pendentes de julgamento os embargos opostos no processo de escolha da nova composição das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins para o biênio 2022/2024.
Desta forma, a sessão de julgamento da 1ª Turma Recursal de agosto de 2022, ocorrerá a partir das 14 hrs do dia
24/08/2022 da forma presencial na sala de Sessão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública do Estado do Tocantins localizada no Edifício do Fórum Marques São João da Palma.
NELSON COELHO FILHO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA 1ª TURMA RECURSAL

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Às partes e aos advogados

Cumprimento de sentença Nº 0000739-27.2019.8.27.2702/TO
AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
RÉU: MARCOS JESUS DOMINGUES e LUZIA DAS GRAÇAS MARTINS DOMINGUES
Procurador: Defensoria Publica Estadual
INTIMAÇÃO dos executados. “DESPACHO/DECISÃO Para início da fase de cumprimento da sentença, intime-se o devedor, na
pessoa de seu procurador, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias, pena de multa de 10% sobre o total e
prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC. (...). Nos termos do artigo 525,
do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário,
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inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para que manifeste sobre a mesma, no prazo de 15 (quinze)
dias. Cumpra-se. Intime-se. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito”. Valor executado: R$ 246.941,37 (em
07/2022).

ARAGUACEMA
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1772/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUACEMA, de 26 de julho de 2022
“Dispõe sobre PONTO FACULTATIVO NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA-TO; e dá outras providências”.
Dr. Cledson José Dias Nunes, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da Comarca de Araguacema- TO; no uso de suas
atribuições legais, em especial, o parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar n.º 10 de 1996 – Lei Orgânica do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.
CONSIDERANDO a data festiva do dia 28 de julho, em celebração ao aniversário do munícipio de Araguacema, feriado
municipal;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 141/2022 de 25 de julho 2022, que decreta a facultatividade do ponto, por conta da
comemoração do aniversário da cidade de Araguacema, no dia 29 de Julho de 2022.
RESOLVE:
Artigo 1.º - Decretar a facultatividade do ponto, no âmbito do Poder Judiciário da Comarca de Araguacema-TO, no dia 29 de
julho de 2022;
Parágrafo Único - Ficam prorrogados para o dia 01/08/2022 os prazos processuais e administrativos que porventura se iniciem
ou se encerrem no dia 28 e 29 de julho de 2022;
Artigo 2.º - Comunique-se aos servidores da Comarca, bem como à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal
de Justiça, acerca do teor da presente Portaria.
Gabinete da Diretoria do Foro da Comarca de Araguacema/TO, aos 26/07/2022.
Publique-se. Cumpra-se.

ARAGUAINA
1ª vara da família e sucessões
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos
da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 0003842-25.2022.8.27.2706 - (Chave nº 271328183022) - proposta por VITALINA ATALIBA DE
CAMPOS OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor de ESPÓLIO DE APARECIDA ATALIBA DE CAMPOS, observando-se a forma
preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado
vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos
termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na
forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do
número e chave do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do
Estado
do
Tocantins.
Link
de
acesso
ao
processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil
e vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/mat. 87144, digitei e conferi.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRENOME (Art. 56, parte final da Lei nº 6015/73)
O DOUTOR Sérgio Aparecido Paio, MM Juiz de Direito da 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDA E REGISTROS PÚBLICO,
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio torna pública, nos termos do Artigo 56, Caput, parte final,
da Lei nº 6.015/73, a alteração havida na CERTIDÃO DE NASCIMENTO a seguir: Assento de nascimento de FRANCISCA DAS
CHAGAS KAUANY DA SILVA RODRIGUES, lavrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Araguaína, sob o Livro
A-134, as fls. 075, nº. 98518, o seu correto nome, como sendo: “KAUANY DA SILVA RODRIGUES”, mantidos inalterados os
demais dados do assento, conforme sentença proferida por este Juízo em 28 de junho de 2022, nos autos da AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO JUDICIAL Nº 0020948-68.2020.8.27.2706. E para que ninguém possa alegar ignorância, vai o presente publicado
no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, ao primeiro de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (01/08/2022). Eu, Geovanna Marques
Ribeiro, Estagiária que o digitei e subscrevi. Juiz SÉRGIO APARECIDO PAIO
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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°
00163873020228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro,
nascido em 26/07/1983, filho de Carmelita Ferreira do Nascimento, CPF nº. 013.296.881-98, sendo o presente para CITA-LO E
RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado 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 nas penas do no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, com as implicações da Lei n°. 8.072/90. Ate
o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 02 de agosto de 2022. Joao Frederico
Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

Central de execuções fiscais
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 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): JOSE GONZAGA MATIAS DE MACEDO - CPF/CNPJ n°: 566.069.661-91, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002129016.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 7.527,74 (sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA n°
20190015090 e 20190015091, datada de 29/08/2019, 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: "(Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do
presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito
executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório
deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos.
Intime-se. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 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): THALYTA MAYANE CARVALHO FERNANDES PERES - ME - CPF/CNPJ n°: 14.177.739/0001-88, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
N.º 0014094-92.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
para pagar a importância de R$ 12.647,86 (doze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), representada
pela CDA n° 20190000029, 20190000030 e 20190000031, datada de 10/04/2019, 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: "(Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de
05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o
exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento
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da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não
devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 6040299
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): DELINA MARTINS RIBEIRO - CPF/CNPJ n°: 84796227172, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023593-66.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.261,90
(três mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos), representada pela CDA n° 20200042905, datada de 31/08/2020,
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: " Desse modo, DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1- Expeça carta de citação no endereço localizado no evento 13; 2- Tendo sido citado(s)
o(s) executado(s) e não havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o
feito; 3- Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for 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 da exequente para manifestar-se nos autos; e Intime." 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 02 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 2399349
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): ESPÓLIO BENEDITO BOAVENTURA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 18684777115, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0000549-18.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar
a importância de R$ 3.626,65 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n°
20190028720, 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: "4.2.1- Realizada as buscas e não
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." 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 19 dias do mês de março de 2021. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA,
Técnico Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6042087
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): EDGAR VIEIRA DA SILVA - CPF n°: 811.394.971-20, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003871-46.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.938,29
(três mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), representada pela CDA n° 20190029578, datada de
17/10/2019, 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 proferido no evento n 25 a seguir transcrito: "Promova a
citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções
Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
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Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos 02 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 000999375.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA LUCIA PIRES FIGUEREDO DA SILVA, CPF
nº 316.769.441-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 64 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito,
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. Intimo as partes acerca do conteúdo
da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.EXPEÇA-SE
ALVARÁ em favor da parte exequida, para liberação dos valores penhorados no evento 53, devendo o Cartório proceder com as
diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciemse 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. Cumprase". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 02 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 500069319.2011.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARIA JACIRENE DE SOUSA e M J DE SOUSA
TRANSPORTES, CNPJ/CPF nº 782.771.591-53 e 01.593.085/0001-21, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553,
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do
princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais, 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. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 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). Cumpra-se". E para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
02 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 001887684.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARCO ANTONIO MACHADO JUNIOR, CNPJ/CPF
nº 598.006.236-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 99 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito,
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas
processuais finais, caso haja. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
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Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do exequente, nos termos do petitório do
evento 95, os quais serão utilizados para quitação dos honorários advocatícios; 2. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte
exequida do saldo excedente. Deverá o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante em favor
do executado; 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de agosto de
2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 001133876.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LINDALVA FRANCISCA ARNALDO, CPF nº
526.492.701-44, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito,
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas
processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.
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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de agosto de 2022.
Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0009993-75.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM3105, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402
Executado (s): MARIA LUCIA PIRES FIGUEREDO DA SILVA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida, para liberação dos valores penhorados no
evento 53, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 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. Cumpra-se.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000693-19.2011.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): M J DE SOUSA TRANSPORTES E MARIA JACIRENE DE SOUSA
Sentença: ... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais, 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. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 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). Cumpra-se".
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000145-62.2009.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA - 8786810
Executado (s): FRINORTE - ALIMENTOS LTDA, FRINORTE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E ANA
PAULINA MENESES DA COSTA
Sentença: ...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais, 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. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 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). Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029582-87.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM3105, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): ROBES RAFAEL VENTURA
Sentença: ...Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Considerando a comunicação de isenção da CDA executada nos autos, e sob a égide do artigo 26 da Lei de
Execuções Fiscais, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais.
Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que:1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os
autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0018876-84.2015.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM3105, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493
Executado (s): MARCO ANTONIO MACHADO JUNIOR
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.EXPEÇA-SE ALVARÁ em
favor do exequente, nos termos do petitório do evento 95, os quais serão utilizados para quitação dos honorários advocatícios;
2. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida do saldo excedente. Deverá o Cartório proceder com as diligências
necessárias para devolução do montante em favor do executado; 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e
arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0011338-76.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM3105, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440
Executado (s): LINDALVA FRANCISCA ARNALDO
Sentença: ... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais
e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0000927-37.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766
Executado (s): AGICE CARVALHO DE ARRUDA
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.
Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0015539-77.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA - PGM15476766
Executado (s): AFONSO OLIVEIRA DA CUNHA
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.
Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0007021-98.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, MARA REGINA LEITE MENDONÇA - PGM50558
Executado (s): RODRIGO MARTINS BEZERRA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1.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; 2.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. Cumpra-se.
AUTOS Nº 0010218-95.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, JOSÉ JANUÁRIO ALVES MATOS JÚNIOR PGM001725
Executado (s): BENICIA MARINHO DOS SANTOS
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais
finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que
certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Juizado especial cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Classe da ação: Execução de Título Extrajudicial
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE ARAGUAINA/TO
Nº dos Autos: 0023057-55.2020.8.27.2706
Autor: IURY MANSINI PRECINOTTE ALVES MARSON
Réu: LAZARO PEREIRA BARBOSA
Edital de citacao do requerido LAZARO PEREIRA BARBOSA, brasileiro, casado, portador do CPF: 032.537.861-45., RG nº
895.722 SSP/TO., FINALIDADE: CITAR o executado para em 03 dias quitar o débito ou nomear bens à penhora.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos.
Nº dos Autos: 0009724-70.2019.8.27.2706
Acusado: C. L. D. S.
Vítima: G. B. F.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): G. B. F., atualmente em local
incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, II, e art. 925 do CPC...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0001144-46.2022.8.27.2706
Acusado: J. G. D. S.
Vítima: M. R. L.
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. G. D. S., brasileiro, servente de
obras, união estável, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: "Tratase de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado por M. R. L. em face de J. G.
D. S., ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06... Ante o
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado
a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a
usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além
disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão;
b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o 0001144-46.2022.8.27.2706 5817876 .V2 Poder
Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins Vara Especializada no Combate à Violência Contra a
Mulher
de
Araguaína
01/08/2022
17:05
::
5817876
eproc
::
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=
3979917c1e712… 2/2 requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a
requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do
requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida..."

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) RAFAEL
RIBEIRO BEZERRA, brasileiro, casado, sem profissão definida, nascido aos 02/03/1992, natural de Araguaína/TO, filho de
Marlene Ribeiro Coelho Bezerra, portador do CPF nº 046.064.521-88, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi
denunciado nas penas do artigo 129, § 13º do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal
nº 00231204620218272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de ... Para conhecimento de todos é passado o
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor
constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não
comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os
autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça.
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) José
Livônio Antero Pereira, brasileiro, convivente em união estável, sem profissão definida, nascido aos 19/11/1986, natural de CratoCE, filho de Antônio Antero Pereira e Helena Maria Pereira, inscrito no RG nº 735.908, CPF nº 013.817.291-93, atualmente em
lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com as implicações da
Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 00146979720218272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme
certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para
oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do
prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de
Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
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Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 10 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0015043-58.2015.8.27.2706
Acusado: CREDISON ALVINO DA SILVA
Vítima: MARIVONE DA SILVA PIRES e SEBASTIÃO DA SILVA PIRES
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: SEBASTIÃO DA SILVA PIRES, brasileiro,
natural de Araguaína-TO, filho de Marivone da Silva Pires, nascido aos 14 de janeiro de 2000, atualmente em local incerto ou
não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Em acolhimento do
parecer ministerial, DECLARO extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, vez que
cumpridas as condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo. Friso que, em relação aos demais crimes
(artigo 147 do Código Penal), já houve decisão extintiva de punibilidade [...]". Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 01 de Agosto de 2022. Eu,
Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.

ARAPOEMA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
AUTOS: Nº 0001350-59.2019.8.27.2708/TO
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Única Vara Cível, desta Comarca de Arapoema – TO., na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA, JOSÉ SEBASTIÃO
SILVA DE SOUSA, filho de Maria do Socorro Coelho de Sousa, residente atualmente em local incerto e não sabido, de todos
os termos da presente Ação de Alimentos, Autos nº 0001350-59.2019.8.27.2708, Chave nº 116960673019, de todos os termos
da presente Ação de Execução, para efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, bem como as que vencerem
no curso da demanda, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o
valor exequendo ser acrescido de multa, no importe de 10 % (dez por cento), além de penhora e expropriação de bens (§§ 1º e
3º do artigo 523 do CPC). Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “DEFIRO o pedido de citação editalícia,
ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras
da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258).
EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para
defender os interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art.
72, II do CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art.
186). Ao cartório expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arapoema – TO, data certificada pelo sistema. Jordan Jardim. Juiz de
Direito.” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será
publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Arapoema, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dois (1º/08/2022). Eu, Raíris de M.
Bastos, Escrivão, digitei e subscrevi.

AUGUSTINÓPOLIS
1ª Vara
Editais de publicações de sentenças de interdição

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL COLETIVO DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
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 foi
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhes nomeado CURADOR o(a) Senhor (a) conforme abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO e
CURATELA.
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
50000488420088272710
JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA
ALDEMIR DA SILVA FEITOSA
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez
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(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 21 dias do mês de
março de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
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 foi
declarada a INTERDIÇÃO DA SENHOR(A) TAYLLA CRISTINA ANDRADE PESSOA, portadora de deficiência mental,
incapaz de reger sua própria vida, sendo-lhe nomeado CURADORA a Senhora ANA ANDRADE PESSOA, nos autos do
Processo 0003315-71.2016.8.27.2710, AÇÃO DE INTERDIÇÃO e CURATELA, a curatela é por tempo indeterminado e tem a
finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente
Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 15 dias do mês de julho de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos,
que digitei.JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA
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 foi
declarada a TUTELA DA
MENOR, M. F. S. S, sendo incapaz de reger sua própria vida, sendolhe nomeado TUTORA a Senhora JANES PINHEIRO DE SOUSA, nos autos do Processo: 0002748-06.2017.8.27.2710, Tutela
Infância e Juventude, a TUTELA é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger o Tutelando em todos os atos de sua
vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça,
com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos
08 dias do mês de julho de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de
Direito.

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

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na forma
da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo tramitou os autos
do processo nº 0002508-09.2020.827.2711, Ação de Curatela, interposto por MARLENE FRANCISCO GUIMARÃES, tendo sido
acolhido o pedido inicial, e, como consequência, decretada a interdição de JOSE FRANCISCO GUIMARAES, CPF 029.524.21161, conforme sentença acostada ao evento 82 cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do exposto e por tudo que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECRETO a interdição de JOSE FRANCISCO
GUIMARAES, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código Civil e
art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do curatelado, previstos no art.
85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, FIXO a requerente MARLENE
FRANCISCO GUIMARÃES como curadora do interditado para exercer a função de curadora, a qual deverá representar a
interditanda nos termos acima, com poderes limitados à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em
transferência ou renúncia de direito, inclusive para fins de recebimento de aposentadoria e benefício previdenciário. A
curadora deverá prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da interditanda,
anualmente, conforme disposto no artigo 84, parágrafo 4º da Lei 13.146/2015, diretamente ao MP, devendo por isso manter
registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. DISPENSO a curadora ora nomeada de
prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos
arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a)
curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts.
1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. ADVIRTO que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado
requer prévia autorização judicial. PROMOVA-SE o necessário para registro desta sentença nos assentamentos do Cartório de
Pessoas Naturais e publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam
beneficiárias da gratuidade da Justiça. PRI. Cumpridas as formalidades legais, DÊ-SE baixa definitiva nos autos. Cumpra-se.
Data certificada pelo sistema".E, para que chegue ao conhecimento de todos, a MMª Juíza mandou expedir o presente edital que
será afixado no placar do Fórum local e publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Aurora do Tocantins, aos 18/07/2022.Eu, Fabíola Hebe de Carvalho Ferreira, Servidora Judicial, digitei.
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CRISTALÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

USUCAPIÃO Nº 0000414-42.2021.8.27.2715/TO
AUTOR: KELVIN MOREIRA AMORIN
AUTOR: MIRNA FONSECA RODRIGUES
RÉU: LUIZ AFONSO MUMBACH
RÉU: JOSE BOLIVAR MUMBACH
RÉU: DALVA MAZZUTTI MUMBACH
EDITAL Nº 6042408
EDITAL DE CITAÇÃO DOS OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS
INTERESSADOS
O Exmo. Dr. WELLINGTON MAGALHAES - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia-TO, na forma da Lei, etc. F A Z
S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Escrivania Cível de
Cristalândia - Tocantins, tem curso uma ação de Usucapião, Reg. sob n.º 0000414-42.2021.8.27.2715 chave de
acesso: 793999892421, a qual figura como requerente MIRNA FONSECA ROGRIGUES, brasileira, casada, fisioterapeuta,
portadora da CIRG 1.273.799-SSPTO e do CPF 038.731.114-97, residente e domiciliada na Quadra 204 Sul, Alameda das
Emas, 7 Edifício Opus 204, Apartamento 2 em Palmas-TO; e KELVIN MOREIRA AMORIN, brasileiro, solteiro, engenheiro civil,
portador da CI RG 1.145.499SSP-TO e do CPF 045.232.241-37, residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco,
2.460, centro em Gurupi-TO. e como requeridos LUIZ AFONSO MUMBACH, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do CI RG
31.211-RS e do CPF 153.873.560-15, residente e domiciliado em Patrocínio MG, não declarado o logradouro e o número na
Certidão do Registro de Imóveis em anexo, JOSÉ BOLIVAR MUMBACH e sua mulher DALVA MAZZUTTI MUMBACH,
brasileiros, casados com comunhão total de bens, agricultor e do lar, portadores do CPF 093.494.720-15 e do RG 3.007 e 735611-RS e 47.610-RS, residentes e domiciliados em “Não me Toque”- RS, cujo o imóvel é UMA FAZENDA, DENOMINADA
LOTEAMENTO E BARREIRO, LOTE Nº 6-B, PARTE DO LOTE, MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA ESTADO DE CRISTALÂNDIA;
ÁREA TOTAL 587.66,66HA., “COMEÇA NO MARCO Nº 1-A, GRAVADA NA MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRÃO URUBU
GRANDE SEGUE O RUMO DE 18º00’SE, CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 6-A, NUMA DISTANCIA DE 5.380.00METROS,
ATE O MARCO DE Nº 2-A; DAI SEGUE O RUMO DE 76º30’NW, CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 5 NUMA DISTANCIA DE
1.790.00METROS ATE O MARCO Nº 3-A, SEGUE O RUMO DE 9º30’NW, CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 6-C, NUMA
DISTANCIA DE 4.615.00METROS ATE O MARCO Nº 4-A, GRAVADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRÃO URUBU
GRANDE; DAI SEGUE RIBEIRÃO ACIMA, ATE O MARCO Nº 1-A, PONTO DE PARTIDA. LIMITES DA ÁREA PRESERVADAÁREA 293HA, 83 A 33 CE. QUE DISPÕE O ARTIGO 16 E ALÍNEAS DA LEI Nº 4.771 DE 15/09/64, DECLARA QUE A
FLORESTA EXISTENTE NA ÁREA COMPREENDIDA NOS LIMITES ABAIXO INDICADOS. “COMEÇA NO MARCO 2-B,
SEGUE O RUMO DE 18º00’SE, CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 6-A, NUMA DISTANCIA DE 2.455.00METROS ATE O
MARCO Nº 2-A; DAI SEGUE O RUMO DE 76º30’NW, CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 5, NUMA DISTANCIA DE
1.790.00METROS ATE O MARCO Nº 3-A. DAI SEGUE O RUMO DE 9º30’NW CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 6-C, NUMA
DISTANCIA DE 1.730.00METROS ATE O MARCO Nº 3-B. DAI SEGUE O RUMO DE 79º30’NE, CONFRONTANDO COM A
PARTE EXPLORAÇÃO DESTE MESMO LOTE, NUMA DISTANCIA DE 1.240.00METROS, ATE O MARCO Nº 2-B, PONTO DE
PARTIDA; SERVIÇOS EXECUTADOS PELO AGRIMENSOR; JOAO LISBOA DA CRUZ – CREA- 1450-D- 15º REG.
ENGENHEIRO CIVIL; CADASTRADO NO INCRA SOB O CÓDIGO DO IMÓVEL Nº 924032007498-7; MÓDULOS; 98,3, Nº DE
MÓDULOS; 173; FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO; 98,3 E 924032002437-8. MODULO; 106.2, Nº DE MÓDULOS 0,07,
FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO; 106.2 EXERCÍCIO DE 1977. FOI PAGO TODOS OS IMPOSTOS DEVIDOS NESTA
ESCRITURA. Livro 2 AA, fls 89, M 365; Registro Anterior: Numero de Ordem 2.577, fls-98 livro 3-G. e de acordo com o disposto
no art. 34 do Decreto Lei 3.365/41 por este meio CITÁ-LOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, para que, querendo, possam contestar o pedido no prazo de 15 dias,
uma única vez pelo DJ-e, já que ainda não restou implantada a plataforma de editais do CNJ, nos termos do artigo 257,
II[1] e 259, I[2] ambos do CPC/2015. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Eu,______, RAIMUNDO ALVES MIRANDA, Servidor de
secretaria, que digitei e conferi. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - To, aos 02 (dois) dias do mês de
agosto do ano dois mil e vinte e dois (2022). CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital no placar
do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidor de Secretaria. WELLINGTON MAGALHÃES Juiz de
Direito.
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FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

Citação por Edital prazo 15 dias
AUTOS Nº: 0000787-61.2021.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: DIVINO ARRUDA DA SILVA
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0000787-61.2021.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o
denunciado: DIVINO ARRUDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido aos 07/09/1962, inscrito no CPF n° 451.583.12168, filho de Divina Arruda da Silva, residente na Rua Secador do Amarildo, s/n, Setor Industrial, Município de Formoso do
Araguaia/TO, atualmente em local incerto e não sabido, incurso na sanção do art. 129, § 9o , (lesão Corporal em contexto de
violência doméstica) do Código Penal e art. 147, caput, (ameaça) do Código Penal, c/c art. 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06 (Lei
Maria da Penha). Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça,
incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de
advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá arguir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e
no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do
Tocantins, 2 de agosto de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior. Servidor de Secretaria, digitei o presente.

GUARAÍ
1ª vara criminal
Editais

Edital Nº 179 / 2022 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM GUARAÍ
CONVOCAÇÃO DOS JURADOS SORTEADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA COMARCA DE GUARAÍ – ESTADO DO
TOCANTINS
O Doutor FABIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, nos termos do art.433 do Código de
Processo Penal, com a nova redação lhe dada pela Lei nº 11.689/08, foram sorteados mais 20 (vinte) jurados, todos abaixo
relacionados, para servirem nas sessões do Tribunal do Júri Popular desta Comarca, que realizar-se-á no ano de 2022, os quais
serão convocados antecipadamente para reunirem-se na sede do fórum local, para as sessões designadas, sendo que
trabalharão em dias úteis e sucessivos até o final dos julgamentos dos processos em pauta deste ano:
JURADOS SORTEADOS
1 RITA DE CÁSSIA MONTEIRO COSTA
RUA PERNAMBUCO, Tel. nº(63)98492-0568
2 MICHAEL ANDRADE NEVES
AGETO - ANTIGO DERTINS
3 JOSELIA CHAVES CARVALHO
AVENIDA TOCANTINS, 2741 CENTRO – GUARAÍ
4 MIKAELEN VIEIRA DE MATOS
AVENIDA PARAÍBA, 2320
5 NAYARA MIRANDA LIMA
AVENIDA JK, 3273, CENTRO
6 SERGIO SABINO JOSE MOURÃO DE SOUSA
RUA BELA VISTA, 832, SETOR JARDIM ALTO ALEGRE
7 NÁGILA INOCENCIA DE SOUZA
RUA PARA, 1840, SETOR RODOVIÁRIO
8 JENIVALDO MENDES RIBEIRO DE ARAÚJO
RUA 07 1074 – CENTRO – GUARAÍ
9 DOMINGOS DIAS DAMASCENO
ADV – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
10 LORENA FREITAS DA SILVA
AV PERNAMBUCO, 1241, CENTRO
11 RAIMUNDO NONATO PESSOA SILVA
MONITOR INFORMÁTICA
12 MILLENA SOBRINHO OLIVEIRA
AV TOCANTINS, 1366, CENTRO
13 ANCELMO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
AV. ACRE, 1142, ST. PESTANA, GUARAI/TO
14 ANA CÉLIA OLIVEIRA CRUZ
AVENIDA PAULISTA, 2705, SETOR CANAÃ
15 POLIKARPE COSTA VARÃO
AVENIDA JK, SETOR UNIVERSITÁRIO
16 GEUNILDO SOBRINHO RÊGO
EMPRESA BERTOLINNI
17 ADRIANE HELLEN C. DOS R. SOUSA
AV 11 DE ABRIL, 2675
18 GEIJA DE ARAÚJO MEDEIROS FORTUNATO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO
19 SERGIO LEAL MOTA
Rua Murilo Braga, 1328-Centro
20 THAUANA DE ARAÚJO LIMA
Tel. nº(63)99943-6343
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E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será afixado no placar do fórum local.
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e dois (08/04/2022). Eu, Ramilly Reis dos Santos de Oliveira, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0000949-57.2015.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA
RÉU: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
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 INTIMAÇÃO de THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, solteiro, mecânico, portador do CPF 009.487.581-20,
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 59,73
(cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), acrescido de custas, se houver. Alerte-o de que, não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 524, do CPC incidirão sobre o
restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na qual poderá
alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. Tudo em conformidade com o despacho constante nos autos.
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 2 de agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE
PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 5004814-71.2013.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
AUTOR: J. V. A. C.
RÉU: LEANDRO CARDOSO 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:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de LEANDRO CARDOSO DA SILVA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, demais qualificação
pessoal ignorada, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor
de R$ 34.315,00 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais), acrescido de custas, se houver. Alerte-o de que, não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do artigo 524, do CPC incidirão sobre o
restante. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na qual poderá
alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. Tudo em conformidade com o despacho constante nos autos.
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 2 de agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE
PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA 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: 0003380-20.2022.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
Requerente: ANTONIO JESUALDO JAQUES CORDEIRO
Requerido: GUILHERME FERNANDES CORDEIRO
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 INTIMAÇÃO de GUILHERME FERNANDES CORDEIRO, inscrito no CPF sob o nº 078.668.501-86, demais
qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em
epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Portanto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes para que surta seus jurídicos
e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487,
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inciso III, alínea "b" do Novo Código de Processo Civil. Sem honorários, por não ter formado o contraditório efetivo. Sem custas
remanescentes, porque o acordo se deu antes da sentença. Considerando que as partes dispensaram o prazo recursal
certifique-se o trânsito em julgado, deem-se as devidas baixas e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada
pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 2 de agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0002243-37.2021.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: REVISIONAL DE ALIMENTOS
Requerente: H. C. A. N. E OUTRO
Requerido: EMANUEL PEREIRA NASÁRIO
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 INTIMAÇÃO de EMANUEL PEREIRA NASÁRIO, brasileiro, união estável, autônomo, portador do Registro Geral nº
040334312010-6, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe.
SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI do CPC, em razão da carência de interesse processual. Condeno a autora ao pagamento das custas, entretanto referidas
cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, deem-se as baixas
necessárias. P.R. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário
Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 2 de agosto de 2022. Eu
(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
– JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0011159-65.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ALIMENTOS
Requerente: N. M. DE L.
Requerido: PABLO GOMES DE LIMA
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 INTIMAÇÃO de PABLO GOMES DE LIMA, brasileiro, solteiro, executivo de franquias, filho de Maria Antônia
Gomes de Lima e Luiz Bento de Lima, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em
epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO, pelo que CONDENO O REQUERIDO A PRESTAR ALIMENTOS DEFINITIVOS ao autor no valor mensal de 30%
(trinta por cento) do salário mínimo, valor este que deverá ser pago até o 5º dia útil de cada mês. Com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução do mérito. Condeno o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando
suspensas referidas cobranças por força do art. 98, § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Promovidos os atos acima, arquive-se com as cautelas legais. 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 2 de
agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE
AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0011159-65.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ALIMENTOS
Requerente: N. M. DE L.
Requerido: PABLO GOMES DE LIMA
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 INTIMAÇÃO de PABLO GOMES DE LIMA, brasileiro, solteiro, executivo de franquias, filho de Maria Antônia
Gomes de Lima e Luiz Bento de Lima, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em
epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO, pelo que CONDENO O REQUERIDO A PRESTAR ALIMENTOS DEFINITIVOS ao autor no valor mensal de 30%
(trinta por cento) do salário mínimo, valor este que deverá ser pago até o 5º dia útil de cada mês. Com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução do mérito. Condeno o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando
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suspensas referidas cobranças por força do art. 98, § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Promovidos os atos acima, arquive-se com as cautelas legais. 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 2 de
agosto de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE
AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
Ação Penal n.º 0011122-67.2020.8.27.2722
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu FABIANO LOPES XAVIER, brasileiro, solteiro, ajudante de obras, natural de Gurupi-TO,
nascido aos 25.09.1988, filho de Albertina Lopes Xavier, CPF nº 040.173.201-04, atualmente em lugar incerto e não sabido,
acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. RESUMO DO DISPOSITIVO: "Ante o exposto ACOLHO a pretensão
punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado FABIANO LOPES XAVIER como incurso nas penas do crime de
furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal...". Gurupi/TO, aos 02/08/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico
Judiciário, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM Juiz de Direito, Drº Gerson Fernandes Azevedo.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0006275-22.2020.8.27.2722
Denunciado: JOSIVAN CARDOSO BRITO
Vítima: K. P. S.
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de JOSIVAN CARDOSO BRITO, brasileiro, solteiro, filho de
Juracy Lopes de Brito e de Valdenoura Nonato Cardoso, natural de Gurupi-TO, nascido aos 26.09.1970, portador do CPF
534.779.281-72, que atualmente se encontram-se em local incerto e não sabido: O MM. Juiz proferiu Sentença. DECIDO.
Do Mérito. A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência firmado na Delegacia de Polícia bem como pelo
laudo de exame de constatação de conjunção carnal (evento 3 – LAU2 do IP). Concernente à autoria, esta também restou
comprovada, senão vejamos o depoimento da ofendida Kalinne Pereira da Silva em sede de depoimento especial - evento 52:
“Que o acusado era seu padrasto; Que moravam na fazenda; Que o acusado começou a te presentear e falar “piadas bobas”;
Que a primeira vez que aconteceu o acusado foi buscar a vítima na escola e mudou de rota indo até uma fazenda; Que falou
para o acusado a levar para casa visto que não queria ir para essa fazenda; Que não lembra se houve penetração; Que o
acusado a obrigava a praticar sexo oral; Que ocorreu por três vezes; Que as vezes acordava com o acusado em seu quarto
passando a mão nas partes intimas dela; Que o acusado se masturbava na sua frente; Que na época dos fatos moravam o
acusado, o filho dele, a ofendida, a sua mãe e os seus dois irmãos; Que estudava na parte da manhã; Que não queria levar isso
a frente; Que a denúncia ocorreu por meio do psicólogo que acionou o conselho tutelar; Que não disse toda a verdade no
momento do depoimento em delegacia; Que o acusado tentava beijá-la. Que o réu deve muito dinheiro para a sua mãe; Que a
sua mãe já pediu para ela “tirar a queixa””. Ademais a informante Maria de Fátima Pereira da Silva relatou em juízo que: “O que
sabe sobre os fatos é que a vítima chegava à casa de sua avó chorando muito; Que a ofendida demonstrava que não queria
voltar para a sua casa; Que certo dia a vítima falou para ela que o acusado tentava tampar a boca dela; Que o réu forçava a
vítima a ficar com ele; Que não queria mais ficar na casa junto com o acusado; Que esse “ficar” era de relação sexual; Que a
vítima chorava muito; Que contou para a mãe da vítima e esta não acreditava; Que a vítima era uma garota alegre e se tornou
uma pessoa retraída”. A informante Maria Silvana da Silva afirmou em juízo que: “É mãe da vítima; Que o acusado ameaçava a
ofendida; Que a sua filha lhe disse que o acusado “mexia” com ela; Que o réu ameaçava a depoente; Que quando ficou sabendo
dos fatos a depoente separou do acusado; Que o réu a devia muito dinheiro; Que o acusado perseguia a ofendida; Que mudou
de Gurupi-TO por causa do denunciado”. O acusado, em seu interrogatório judicial, negou os fatos, alegando que a mãe da
vítima estaria lhe acusando visto que estaria em dívida com ela. No mais, o depoimento da testemunha Weldes Pereira dos
Santos em nada contribuiu para a elucidação dos fatos. De fato, há provas suficientes nos autos para comprovar que o acusado
praticou o crime descrito no art. 213 §1º do CP, visto que, nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a
presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da ofendida. Assim, verifico que a ofendida, mesmo com o
lapso temporal, apresentou seu relato sobre os fatos de forma firme e coerente. Relatos estes que foram confirmados pelas
depoentes Maria Silvana da Silva e Maria de Fátima Pereira da Silva, razão que não merece prosperar a tese absolutória. Nesse
sentido é o recente entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156 E 386, I,
AMBOS DO CPP E 217-A DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESES DE INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE
CONDENAÇÃO LASTREADA, EXCLUSIVAMENTE, NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS
CONCRETOS DELINEADOS PELA CORTE DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
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SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ELEMENTARES CARACTERIZADAS. DELITO DE IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. DESCABIMENTO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA.
1. Reputam-se como válidos os fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui
relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de
testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022 - grifo nosso). 2.
Levando em consideração a razão disposta no acórdão da apelação criminal em que se expõe que sempre que
questionada a vítima apresentou seu relato sobre os fatos no mesmo sentido com a mesma descrição da forma com que
o professor praticou ato libidinosos com ela, sem alterações na descrição da execução do crime, mesmo passados
quatro anos entre a oitiva extrajudicial e a inquisitorial, revela-se que o Tribunal alagoano justificou de forma idônea a
posição no sentido da condenação do recorrente. 3. [...] encontrando-se a condenação lastreada em provas colhidas nas
fases inquisitorial e judicial, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp
n. 1.142.954/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/10/2018 - grifo nosso). 4. Para a caracterização do delito de estupro
de vulnerável, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de ato lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios
da dignidade e atentatórios à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos ou deficiente mental) subsume-se ao tipo descrito no
art. 217-A do Código Penal. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro de vulnerável se
consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória
contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato
físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta
Turma, DJe 3/8/2015). Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o
agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o
consentimento da vítima. [...] Diante do contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu, consistente em apalpar
a parte íntima da vítima, seu neto de apenas seis anos de idade, mesmo que sobre suas vestes, não pode ser confundida com a
do art. 65 da Lei de Contravencoes Penais, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a criança, com o propósito
único de satisfação de seu desejo sexual (AgRg no REsp n. 1.684.167/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 14/9/2018). 6. Para a jurisprudência desta Corte Superior, inviável a desclassificação das condutas para aquela prevista nos
moldes do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 24/9/2018, porquanto não há como se aplicar a
nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas vulneráveis, notadamente diante da presunção de violência. 7. Inviável a
desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718,
de 24/9/2018, porquanto não há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente
diante da presunção de violência. [...] A Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de
importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou
grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção
carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave
ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe 1º/3/2019). (AgRg no REsp n. 1.761.248/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 3/5/2019). 8.
Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2086318 AL 2022/0071155-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). Para mais, apesar de o acusado afirmar que a genitora da vítima exigia
do réu que ele pagasse a sua dívida e em troca “retiraria” à queixa. É fato que, ao analisar os áudios juntados no evento 108,
estes não revelaram que o acusado estaria sendo vítima do crime de extorsão, sendo que estes “apenas” demonstram que a
mãe da ofendida pretendia receber valores decorrentes de uma dívida que o acusado possuía com esta. Assim, reforço que a
palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Como visto, em audiência em sede de depoimento
especial, a vítima relata que sofreu abusos por parte do acusado, sendo que o depoimento emocionado da vítima e o
seu sofrimento ao relembrar os fatos, não deixam dúvida acerca da existência do crime e da autoria delitiva. Portanto,
impossível a requerida absolvição, visto que o acusado, agindo dolosamente, com consciência da ilicitude de sua
conduta, com o propósito de satisfazer sua lascívia, praticou o crime do art. 213 §1º do Código Penal. Da continuidade
delitiva. O instituto do crime continuado é uma ficção jurídica que exigindo o cumprimento de requisitos objetivos (mesma
espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) equiparam a realização de vários crimes a um
só. O réu praticou mais de uma vez o delito do art. 213 §1ª do CP (três vezes), conforme relatado pela vítima, em continuidade
delitiva, ou seja, em condições de tempo, local e maneira de execução semelhantes. Logo, os subsequentes serão havidos como
continuação do primeiro, aplicando o disposto no artigo 71 do Código Penal, aumentado da menor fração. Isto posto, acolho o
pedido contido na denúncia e condeno o acusado JOSIVAN CARDOSO BRITO pela prática dos crimes capitulados nos artigos
213 §1º c/c 226, II, na forma do art. 71 todos do Código Penal. Passo à análise e individualização da pena: Analisando as
circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a
tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade
do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e
consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, utilizando da fração de
1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena previsto para os respectivos tipos penais, fixo a pena-base
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em: 08 (oito) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes da pena. Ausente causa de diminuição,
verifico a presença de causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP, tendo em vista que o acusado era padrasto da
vítima, de forma que aumento a pena de metade, fixando em 12 (doze) anos de reclusão. CRIME CONTINUADO. Nos autos
constou que o réu praticou três delitos do 213 §1º do Código Penal, em condições de tempo, local e maneira de execução
semelhantes. Nesse sentido, de acordo com o art. 71 do Código Penal, aumento a pena em 1/5 (um quinto) entendido como
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (Fração utilizada com base no STJ -HC 442.316/SP), ficando
a pena em relação a esses crimes em: 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão. Aqui
ressalto que o limite tanto para a pena mínima quanto para a máxima disposta no preceito secundário do tipo penal aplica-se
apenas na primeira e na segunda fase da dosimetria, podendo ser definida a pena em definitivo abaixo do mínimo
ou acima do máximo legal na terceira fase da dosimetria, oportunidade em que se utiliza a causa de aumento ou de
diminuição, não afrontando com isso o princípio da legalidade. O denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime
fechado a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. No tocante à detração penal, se for o caso, será
aplicada pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP), bem como a suspensão
condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista a ausência dos requisitos legais. Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art.
15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a
efeito sem considerar tal hipótese. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Determino à serventia: Cumpra-se o
disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima/representante. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos
termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de
recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC),
inclusive cartório eleitoral; Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por seus proprietários, proceda ao seu
descarte ou destruição após o trânsito em julgado; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 2 de agosto de 2022. Eu, Diane Perinazzo,
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

MIRACEMA
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0003361-39.2021.8.27.2725 Ação Usucapião, onde figura como
requerente INVESTCO SA e requerido SEBASTIÃO PEREIRA DUARTE, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica
devidamente CITADOS: Os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, dos termos da
petição inicial e para contestar a ação no prazo de 15 dias, para a qual restam os terceiros interessados, incertos e
desconhecidos, devidamente intimados por meio deste. DESPACHO/DECISÃO: "INVESTCO SA, qualificada na petição inicial,
por meio de advogado constituído, propôs a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de SEBASTIÃO PEREIRA DUARTE,
pelos fatos e fundamentos lançados na petição inicial. CIENTIFIQUEM-SE para que manifestem eventual interesse na causa a
União, o Estado e o Município de Miracema, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruem.
Manifestado desinteresse na lide, DETERMINO à Escrivania que exclua os entes imediatamente, para que não haja intimações
desnecessárias dos procuradores. INTIME-SE o Ministério Público, para intervir na presente causa, se reputar necessário (art.
178, III, CPC). Manifestado desinteresse na lide, DETERMINO à Escrivania que exclua o Parquet imediatamente, para que não
haja intimações desnecessárias do(a) promotor(a) de justiça. CITEM-SE, por edital, com o prazo de 30 dias, os interessados
ausentes, incertos e desconhecidos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou mediação por videoconferência em evento
próprio, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. No ato o conciliador
ou mediador deverá observar o disposto no Código de Processo Civil, bem como as disposições da lei de organização judiciária,
inclusive, com o poder de designação de mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 02
(dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. INTIME-SE a parte
autora na pessoa de seu advogado para indicar na petição inicial ou em peça autônoma, neste caso no prazo de 05 (cinco) dias,
seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da
audiência. CITEM-SE a parte requerida e os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), por mandado com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedência à audiência, para comparecimento a esta, bem como para tomar conhecimento de todos os termos da exordial, e,
querendo, responder à ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da realização da audiência de conciliação ou
mediação, independente do comparecimento ou não de qualquer das partes, sob pena de serem admitidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, CPC). Não localizada(s) a(s) parte(s) requerida(s), intimar a parte autora
para providenciar nos autos o endereço onde possa(m) ser encontrada(s) e após, renovar o mandado. As partes deverão estar
acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e poderão constituir representante por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir. ADVIRTO que a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada
por sentença, quando possível. CIENTIFIQUE-SE as partes que, querendo, poderão ter atendimento prévio e mais informações a
respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Neste caso, deverão
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comparecer espontaneamente munidos do mandado respectivo. O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte
requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo
334, § 8º, CPC). Oportunamente, em caso de não localização da parte demandada, DETERMINO a busca de endereços nos
sistemas disponíveis, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3º, do CPC. Caso o
aviso de recebimento retorne assinado por terceiro estranho ao processo, exceto nos casos previstos nos §§ 2º e 4º do artigo
248, CPC, PROCEDA-SE desde já a busca de endereços e demais atos que ora determino. A busca antecipada de endereços
nos sistemas disponíveis será realizada no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação
jurisdicional (art. 6º, CPC e art. 5º, LXXVIII, CF), pelo que determino o que segue: À ESCRIVANIA: EXPEÇA-SE o mandado ou a
carta de citação/intimação para o(s) novo(s) endereço(s), até que se esgotem as possibilidades de comunicação pessoal;
Certificado o insucesso das diligências, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a possibilidade
de requerer a citação por edital, nos procedimentos em que isto for possível (art. 257, I, do CPC); Ausente manifestação da
parte autora, INTIME-SE pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º,
CPC). ADVIRTO que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. ESTA
DECISÃO SERVE COMO MANDADO. Poderá o Sr. Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º,
CPC. Citem-se. Intimen-se. Cumpra-se". 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. DADO E PASSADO nesta cidade de
Miracema do Tocantins, 26 de janeiro de 2022.

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002089-07.2021.8.27.2726/TO
EDITAL Nº 6022953
PRAZO 20 (VINTE) DIAS
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 a requerida BRUNNA TAYNÁ SOARES PINHEIRO, brasileira, 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 52, 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 01 de agosto de 2022. Eu, Layelle
de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530, digitei o presente.
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001710-76.2015.8.27.2726/TO
AUTOR: JOSÉ IRAN DE OLIVEIRA SOUSA
RÉU: MARIA DE LOURDES RINCO BASTOS
RÉU: LUIZ DE TAL
EDITAL Nº 6025695
PRAZO TRINTA (30) 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 os requeridos, LUIZ DE TAL, brasileiro e MARIA DE LOURDES RINCO BASTOS,
brasileira, estando em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 4 e 66, 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 01 de
agosto de 2022. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530 digitei o presente.

Sentenças

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001759-15.2018.8.27.2726/TO
AUTOR: JOSE LINDOMAR XAVIER SOUSA
RÉU: JUCELIA ALVES PEREIRA
SENTENÇA
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono, com fulcro no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil.
Proceda-se a exclusão das constrições judiciais existentes em nome da parte executada.
Sem custas e honorários advocatícios.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se para ciência e para, querendo, renunciar ao prazo recursal.
Miranorte – TO, data cientificada nos autos.
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 Nº 0000230-58.2018.8.27.2726/TO
AUTOR: KÁLITA BORBA DA SILVA
AUTOR: JOÃO LEONARDO DE BORBA HERCULANO DE SOUSA
RÉU: CRISTIANO HERCULANO DA SILVA
SENTENÇA
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONCEDER a tutela de urgência, com fundamento nos artigos
300 e 1.012, V, do CPC para condenar o réu ao pagamento de alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do
salário mínimo vigente em favor dos Autores, a serem pagos mediante depósito ou transferência bancária na conta indicada pela
genitora
da
criança,
resolvendo
o
mérito
nos
termos
do
artigo
487,
I,
do
CPC.
Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), com
fundamento no artigo 85, § 2º, I e IV, e § 8º, do CPC. Concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a
exigibilidade da sucumbência na forma prevista no art. 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, julgo extinto o processo e
determino
o
arquivamento
dos
autos
com
as
cautelas
legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se para ciência e para, querendo, renunciarem, ao prazo recursal. Cumpra-se.
Miranorte – TO, data cientificada nos autos. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito

1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS
AÇÕES PENAIS: 00029624120208272726; 00028074320178272726; 00014231120188272726; 00023691220208272726
Pronunciados: ALTIERE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (réu preso); ADRIANO RIBEIRO DA SILVA; PAULO HENRIQUE DA
SILVA MACEDO (foragido) e FELIX CARVALHO DOS SANTOS SILVA.
Autor: Justiça Pública
Ministério Público: Priscilla Karla Stival Ferreira
Defensoria Pública: Elson Stecca Santana
Advogados: Edelson Vieira da Costa; Larissa Brito Carvalho e Osvaldo Filho Costa dos Santos.
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, desta Comarca de Miranorte Estado do Tocantins, no uso de suas funções legais e etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital de Convocação de Jurados virem ou dele conhecimento tiverem, que foram sorteados na
data de 01/08/2022, os jurados a seguir nominados, que ficam convocados para a constituição da primeira temporada o Tribunal
do Júri Popular, a reunir-se nos dias 16 e 23/08/2022, às 08:30 horas e 20 e 27/09/2022, às 08:30 horas, quando terá início o
julgamento dos pronunciados: ALTIERE DO NASCIMENTO OLIVEIRA; ADRIANO RIBEIRO DA SILVA; PAULO HENRIQUE DA
SILVA MACEDO e FELIX CARVALHO DOS SANTOS SILVA; e, foram sorteados os seguintes cidadãos: 01- SUIANE
RODRIGUES ROSA (rua 03, n° 590); 02- JOAN CLEIA DUTRA CAPONI SANTOS (rua 08, n° 139); 03- JAMES SOLIDONIO
SILVA; 04- EMIVAN DAVID DA CUNHA (rua 11, n° 650); 05- LUIS DA SILVA CARMO (Banco Basa); 06- GILMAR VITORINO
SOBRINHO (funcionário público); 07- CAMILA OLIVEIRA NOLETO (professora do Edem); 08- NAYANE RESPLANDES DE
OLIVEIRA (rua 33, vila são José, s/n); 09- ADIRCE SOUSA LOBO ABREU (av. princesa Isabel, n° 1343, vila Maria); 10- JOSÉ
RENATO PEREIRA (av. Alfredo Nasser n. 652- Adapec); 11- MURILO MARQUES DE OLIVEIRA (ao lado da loja Mega); 12VÂNIA MENEZES ROCHA (professora); 13- PATRICIA PORTILHO DOS SANTOS; 14- MARIA DAVI FONSECA OLIVEIRA (av.
Alfredo Nasser, ao lado da Pastoral da Criança); 15- KATIANE BRITO BRAGA (rua 38 n. 1701, Vila São José); 16GRASYMONE DO COUTO SILVA (Av. José Amâncio de Carvalho n. 741); 17- EUSIENE ANTONIA DE BORBA SOUSA (Av.
Castelo Branco n. 9); 18- MARCIA DO NASCIMENTO GAMA (lojas Resende); 19- EVA COELHO DE SOUZA Av. Alfredo Nasser
n. 800); 20- MARCELO PEREIRA DA SILVA (guarda do Banco do Brasil); 21- VINICIUS BARROS SANTOS; 22- DARIO ALVES
NOLETO (Av. Alfredo Nasser n. 1814, Vila Maria); 23- JOANILEIDE PEREIRA PAZ (casa em frente ao Nosso Posto); 24DANILO RODRIGES DA SILVA; 25- FIRMINIO PEREIRA BEZERRA NETO. Jurados Suplentes: 01- MARCIONILIA RAVYLA
LEITE LIMA (Rua 18 n. 682, vila São José); 02- CARINA LANÇA BARBOSA CUNHA Av. Castelo Branco n. 1441); 03- MACTHA
SARAIVA LUZ (Av. Princesa Isabel); 04- LORENA NOGUEIRA DA SILVA (av. Bernardo Sayão n. 1677); 05 MARIA ALVES DO
NASCIMENTO (localizada no posto denominado Nosso Posto); 06- THAIS CHAVES (Rua 16 n. 1312, vila Maria); 07- WELTON
CLAUDIO ROSA (Av. José Amâncio de Carvalho n. 67); 08- GASPAR JUNIOR LIMA COELHO (Rua 44; 09- FERNANDA NERES
DE ARAUJO (Av. Castelo Branco); 10- VANESSA RIBEIRO NOLETO (Av. Princesa Isabel n. 1235, telefone n. 9 8449-4765), e
para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Presidente, a expedição deste Edital de Convocação de
Jurados, que será afixado no lugar de costume, determinando ainda, as diligências necessárias para a notificação dos jurados,
do acusado e das testemunhas. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte-TO, ao primeiro dia do mês de agosto
ano dois mil e vinte e dois. Eu, Kassandra Kasburg, Escrivã Criminal e do Júri, o digitei. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito.
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NATIVIDADE
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

Processo nº 0000062-53.2018.8.27.2727
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Acusado: ROGERIO REZENDE DOS SANTOS
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da
lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal nº. 0000062-53.2018.8.27.2727 que a Justiça Pública desta
Comarca, como Autora, move contra o acusado ROGERIO REZENDE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vendedor
ambulante, natural de Lagarto-SE, nascido aos 25 de agosto de 1990, filho de Airton Isidio dos Santos e Maria Aparecida
Farias Rezende, portador do RG 1483259714 SSP/BA e inscrito no CPF 048.598.075-45, demais dados qualificatórios
ignorados, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do Art. 155, §4º, II c/c Art. 14, II e Art. 307,
caput, todos do Código Penal, conforme consta dos autos, fica citado pelo presente para responder à ação, por escrito, nos
termos do art. 406 da Lei n° 11.689/2008, ficando ainda, o referido acusado, citado para todos os demais termos e atos da
aludida ação. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Eu,
Roberta Eloi Pereira, Diretora de Secretaria, digitei, conferi e subscrevi o presente.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora Edssandra Barbosa da Silva, Juiza de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, no uso de
suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de 0000185-16.2016.8.27.2729, Classe: Execução de Título
Extrajudicial, proposta por BANCO DA AMAZONIA SA, em desfavor de MOIZÉS MOTTA WANZELER e JOSÉ DE ASSIS DOS
SANTOS, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada: MOIZÉS MOTTA WANZELER, CPF n. 087.433.20287 e JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS, CPF n. 278.648.473-15, atualmente em endereço incerto e não sabido, de que foi
efetivada a penhora via sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.314,10 (um mil trezentos e quatorze reais e dez centavos) em
desfavor de José de Assis dos Santos e o valor R$ 201,97 (duzentos e um reais e noventa e sete centavos) em desfavor de
Moizes Motta Wanzeler bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), comprovar que as quantias
indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser
convertida em penhora a indisponibilidade dos valores, conforme determinado no Decisão do evento 86. OBSERVAÇÕES: O
presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância,
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na
forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao
inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do
link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do
Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma
tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 683675506016 para acesso
integral. Eu, Graziella Francelino Barbosa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data
registrada pelo sistema. ass. Silvana Maria Parfieniuk-Juiza de Direito.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0034768-90.2017.8.27.2729
AUTOR: IRMÃOS MEURER LTDA - CNPJ: 01667041000107
RÉU: CONSTRUTORA D. I. LTDA - CNPJ: 07197626000189
FINALIDADE: CITAR a requerida CONSTRUTORA D. I. LTDA (CNPJ: 07197626000189) em endereço incerto e não sabido, para
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem
aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado
curador especial. DESPACHO: "Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no
caso em tela, a medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de
Processo Civil (CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas
realizadas nos sistemas Siel, Infojud e Renajud, restou infrutífera. Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no
evento 89 em face de CONSTRUTORA D. I. LTDA, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que
alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o
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salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis
contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação
(CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os
interesses da requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIMESE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). Intime-se.
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.

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 0023893-85.2022.8.27.2729
AÇÃO
PENAL
Procedimento
Ordinário
Acusado(a):
ANDRÉ
LUIZ
SOUZA
GONÇALVES
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) ANDRÉ LUIZ SOUZA GONÇALVES, brasileiro, servidor público,
solteiro, nascido aos 23/01/1984, natural de Recife/PE, portador do RG nº 766.144, inscrito no CPF nº 002.009.081-11, filho de
Thayza Terezinha de Souza Gonçalves e de Rufino José de Albuquerque Gonçalves, residente e domiciliado na RUA 23, QD.
83, 03 - TAQUARUÇU - 77270000 - Palmas (Residencial) e Quadra 1005 Sul, alameda 4, Qi. 14, 12 - Plano Diretor Sul 77000000 - Palmas (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00238938520228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
, por seu representante legal, vem peante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 1 - ANDRÉ LUIZ SOUZA
GONÇALVES - vulgo Cebola, brasileiro, solteiro, Local de Nascimento: Recife/PE, Data de Nascimento: 23/01/1984, concursado
na Prefeitura Municipal de Palmas, inscrito no CPF sob nº 002.009.081-11, portador do RG nº 766.144, 2ª via, SSP - TO, filho de
Thayza Terezinha de Souza Gonçalves e Rufino José de Albuquerque Gonçalves, residente e domiciliado na Quadra 1005 sul,
alameda 4, QI 14, lote 12, Palmas/TO, Telefone: (63) 99295-0520 (Recado) / (63) 98108-9794; Noticiam os autos do Inquérito
Policial que, no dia 17 de julho de 2016, por volta das 22 horas, no Hotel das Américas Ltda, conhecido pelo nome HOTEL DOS
BURITIS, localizado na Quadra 103 Norte, Av. JK, nº 175/177, Centro, em Palmas, TO, os denunciados ANDRÉ LUIZ SOUZA
GONÇALVES, DORVALINO DA SILVA e WAGNER JOSE BARBOSA LOPES subtraíram 15 (quinze) televisores de 24
polegadas, 10 (dez) televisores de 32 polegadas e 1 (um) televisor de 48 polegadas, pertencentes a vítima Valdeci Luiz da Silva.
Segundo apurou-se, na data retromencionados, a Sra. Valdeci Luiz da Silva verificou que haviam subtraído cerca de 26 (vinte e
seis) televisões, que estavam acondicionadas no interior do Hotel das Américas Ltda. Restou-se esclarecido que o referido
estabelecimento encontrava-se desativado, inclusive teria sido colocado a venda, há cerca de 1 (um) mês. Durante as
investigações, tomou-se conhecimento que 1 (um) aparelho televisor/monitor, marca LG, 24’’, de cor preta, sem a fonte de
energia havia sido apreendido em poder de VALTERLÔ SOUSA VANDERLEY FILHO, por policiais da 3ª Delegacia de Polícia
Civil. O mesmo informou que o objeto foi oferecido a ele por um indivíduo desconhecido, ora cliente de seu lanche, pelo valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais). Após a apreensão do mencionado aparelho televisor o mesmo foi restituído à proprietária aos 22
dias do mês de agosto de 2016 (evento 01, fls. 11/12). Por intermédio das investigações policiais foi descoberto que os
denunciados DORVALINO DA SILVA, WAGNER JOSE BARBOSA LOPES e ANDRÉ LUIZ SOUZA GONÇALVES adentraram no
Hotel após pularem o muro dos fundos que possuía cerca de 04 metros de altura, sendo que, após ingressarem na área externa
do hotel, visualizaram umas portas de vidro, sendo que uma delas estava faltando o vidro. Assim, os denunciados passaram por
esta parte da porta que estava sem vidro e tiveram acesso ao interior do hotel. Se dirigiram para a recepção e lá pegaram as
chaves dos quartos que estavam identificadas com a numeração de cada quarto. Na posse das chaves, os denunciados foram
até os quartos e verificaram que, nos seis primeiros quartos, localizados no segundo andar do prédio, haviam seis televisores, de
32 polegadas, de tela plana e os subtraíram. Em depoimento prestado perante a Autoridade Policial, a testemunha Lairson
Macedo dos Santos informou que, na ocasião em que estava usando droga com o denunciado ANDRÉ LUIZ SOUZA
GONÇALVES, o mesmo confirmou que estava furtando os objetos do hotel, juntamente com os também DORVALINO DA SILVA
e WAGNER JOSÉ BARBOSA LOPES, e que não comunicou o furto, pois a proprietária do hotel não mora nessa cidade e o seu
patrão não tinha nenhuma responsabilidade sobre o hotel. Soube dizer ainda que a pessoa que comprou parte dos objetos
furtados foi o traficante conhecido como “PIT BITOCA” e o Sr. ÉDSON, antigo proprietário do Hotel e Pousada Sol Nascente. Por
fim, assevera que não teve nenhum tipo de participação nos furtos, e depois que ficou sabendo sobre os furtos praticados pelos
denunciados Durvalino, André e Vágner, os mesmos pararam de frequentar sua casa. Em interrogatório policial o denunciado
WAGNER JOSÉ BARBOSA LOPES (evento 01, fls. 26/27), confessou que subtraiu, na companhia do também denunciado
DORVALINO DA SILVA, 6 (seis) televisores de 32 polegadas. Afirmou que o denunciado DORVALINO DA SILVA esteve no local
dias antes do furto e se certificou que o hotel estava vazio e que haviam televisores de valor no local. Assim, após subtraírem os
televisores, os denunciados deixaram o local, sendo que, pelo fato de DORVALINO DA SILVA ter "levantado" o local do furto
antes, este ficou com 04 (quatro) televisores e WAGNER com 02 (duas). Após os fatos, o denunciado WAGNER informou que
seguiu para a sua residência com dois televisores e depois foi até a "boca de fumo" de "novinho", localizada na Quadra. 31,
próximo ao campo de futebol "SUSUAPARA" e trocou os seus televisores por drogas. Já o denunciado ANDRÉ LUIZ SOUZA
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GONÇALVES, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (evento 01, fls. 36/37), consignou que é usuário de drogas e
frequentava o mesmo ambiente que LAIRSON, WAGNER JOSE BARBOSA LOPES e DORVALINO DA SILVA. Além disso,
negou ter participado da subtração em comento, mas imputou a autoria a WAGNER JOSE BARBOSA LOPES e DORVALINO DA
SILVA. No tocante a LAIRSON, ANDRÉ suscita dúvida acerca de ele ter ou não praticado o furto, no entanto, afirma que ele era
o responsável pelo ambiente “Escritório Logus”, local que estava abandonado, local em que consumiam drogas ilícitas. Segundo
ANDRÉ, LAIRSON recebia drogas para permitir que os demais consumissem naquele local. Assim sendo, os denunciados
ANDRÉ LUIZ SOUZA GONÇALVES, DORVALINO DA SILVA e WAGNER JOSE BARBOSA LOPES , estão incursos no artigo
155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado pelo concurso de pessoas), motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado 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. Palmas, 23 de novembro de 2020. Abel Andrade Leal Júnior Promotor de Justiça. DESPACHO:
Considerando a não localização do acusado André Luiz Souza Gonçalves, 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. Após lavrada a
certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania 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, 27 de jullho de 2022, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.”
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, 27/07/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES,
digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0023564-73.2022.8.27.2729
AÇÃO
PENAL
Procedimento
Ordinário
Acusado(a):
JONATAS
DOS
SANTOS
REIS
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) JONATAS DOS SANTOS REIS, brasileiro, união estável, nascido aos
30/11/1993, natural de Palmas-TO, inscrito no CPF n° 044.481.471-00, filho de Maria Eunice Ribeiro dos Santos, atualmente em
local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00235647320228272729, pelos motivos a seguir expostos:
"DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por este Promotor de Justiça, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, artigo 25, inciso III, da Lei nº
8.625/93 e artigo 41 do Código de Processo Penal, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
JONATAS DOS SANTOS REIS, brasileiro, união estável, nascido em 30 de novembro de1993, natural de Palmas/TO, filho de
Maria Eunice Ribeiro dos Santos, portador do CPF n.º 044.481.471-00, podendo ser encontrado na Rua P-06 Qd 25 Lt 20 St Sul
Palmas To 77270000, Palmas – TO. pela prática do seguinte fato delituoso: Noticia-se no incluso Auto de Prisão em Flagrante
que, por volta da 00h40min, no dia 12 de junho de 2020, na Avenida Perimetral, em frente a horta comunitária, no Setor Santa
Bárbara, em Palmas/TO, o denunciado ROBSON ALVES NUNES foi abordado na condução de motocicleta com sinais
identificadores adulterados. Conforme apurado, nas circunstancias de tempo e local mencionados, policiais militares, ao
perceberem o veículo com placa visivelmente falsa, procederam a abordagem do denunciado que estava com a motocicleta
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YAMAHA/YBR 125 (descrita no Termo de Apreensão e Exibição – evento 1, fl.5), com placa adulterada, ostentando caracteres
NGU6444 e com motor e chassi adulterados, com alguns caracteres inelegíveis, tendo sido verificado pelos militares não haver
registro de furto/roubo em relação à placa. Extrai-se que o denunciado informou aos policiais que teria adquirido a motocicleta
pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de uma pessoa conhecida como “Levi”, e que o veículo seria proveniente de
leilão, contudo sem apresentar qualquer documento. Assim sendo, os militares deram voz de prisão e encaminharam o
denunciado para a Central de Flagrantes. Em sede de interrogatório policial, o denunciado negou a autoria das adulterações
feitas. O Laudo Pericial de exame de identificação veicular apresentado (evento 6, LAU 1) constatou que a placa NGU6444, é de
fabricação artesanal, totalmente desrespeitosa aos regulamentos e especificações do Denatran, considerando que mesmo sendo
lixada a série da NIV, o ano de fabricação, características do veículo e resquícios da numeração estão condizentes com a placa
cadastrada no sistema Renavam e que, os peritos concluíram que pertence ao mesmo chassi vinculado a motocicleta
apreendida, isto é, chassi de número 9C6KE09070130029. Ademais, o Laudo Pericial concluiu que a numeração do motor da
motocicleta se apresentava prejudicada pelo rebatimento de um instrumento pontiagudo intencionalmente para ocultar a sua
numeração. Após exames com a aplicação de produtos químicos, revelou os dois últimos caracteres, não sendo possível
revelação do restante, porém, a numeração condiz com a cadastrada para o veículo. Os indícios de autoria e materialidade
delitiva restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, bem como pelo Laudo Pericial de exame de identificação
veicular (evento 6, LAU 1), coligidos em sede policial. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS,
oferece a presente DENÚNCIA em desfavor de JONATAS DOS SANTOS REIS como incurso no crime descrito no art. 311,
caput, do Código Penal Brasileiro (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e espera que, recebida e autuada
esta, seja instaurado o devido processo penal, notificando-se o denunciado para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez)
dias, recebendo a denúncia, instruindo o feito, procedendo-se ao interrogatório e a oitiva das testemunhas abaixo arroladas,
prosseguindo-se nos ulteriores termos do processo até final condenação. DESPACHO: Considerando a não localização do
acusado Jonatas dos Santos Reis, 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. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do
edital, à escrivania 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, 27/07/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. FAZ SABER, a quem o presente Edital, virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este juízo
e respectiva escrivania tramita a AÇÃO POPULAR, de nº 0044557-11.2020.8.27.2729, ajuizada por GUILHERME CÉSAR DE
MELO SENA e LUCAS LIMA CASTRO FERREIRA, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO, e MARILON
BARBOSA CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Palmas/TO, na qual almeja a suspensão do PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 04, de 24 de novembro de 2020, que revoga o art. 5º, da Resolução Nº 194, de 16 de janeiro de 2018 e
concede efeito repristinatório ao DECRETO LEGISLATIVO Nº 03, de 20 de dezembro de 2016, restaurando com isso, a
concessão de “vantagem por assiduidade e ajuda de custo parlamentar”. Nos autos o autor pugna pela desistência da presente
ação. O MM. Juiz, determina a expedição e publicação do presente Edital com a finalidade de notificar todo e qualquer cidadão
para querendo, dar continuidade à mesma ação, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 9.º, c.c o art. 7.º, inc. II,
ambos da Lei n.º 4.717/65. Assim, segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa alegar ignorância,
foi expedido o Edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Palmas/TO,
21/07/2022. Eu, Lorena Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi o presente.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00257711620208272729
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: CHARLES INÁCIO DE SOUZA
FINALIDADE: O Juiz de direito, ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) CHARLES INÁCIO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, desempregado, inscrito no CPF nº 059.811.631-19,
natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 28/05/1999, filho de Veralice Urcino de Sousa e Germano Inácio Barbosa, 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 0025771-16.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1 – RELATÓRIO: Trata-se de Ação Penal
Pública na qual o Ministério Público denuncia HELLEN THALONY RODRIGUES BARBOSA, CHARLES INÁCIO DE SOUSA e
CRISTIANE DIOGENES DOS SANTOS como incursos no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com arrimo nos
fatos que seguem: [...] 2 – FUNDAMENTAÇÃO: Não havendo preliminares arguidas ou apreciáveis de ofício, passo ao exame do
mérito. 2.2.- Mérito: Em atenção ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, passo à fundamentação,
pois presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Incumbe verificar se os autos
fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da materialidade dos delitos descritos na denúncia
imputados aos réus. Para tanto, resta imprescindível o exame dos elementos probatórios colhidos nos autos, tanto na fase
inquisitorial quanto em Juízo (CPP, art. 155). Do Crime de Tráfico. A ação dos imputados, nos termos da inicial, corresponde ao
tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim define: [...] Basta, pois, para a consumação do ilícito, a prática de um dos verbos
ali previstos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar etc.). A lei protege a saúde pública. A disseminação ilícita
e descontrolada da droga coloca em situação de risco um número indeterminado de pessoas. [...] Conforme se extrai dos autos,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no Setor Sul, nesta Capital, quando avistaram as denunciadas Cristiane e
Hellen em atitude suspeita e, ato contínuo, realizaram a abordagem, logrando êxito em apreender duas porções de maconha em
posse da ré Cristiane. Indagadas sobre a origem da droga, as rés declararam que havia mais no interior de sua residência, que
ficava próximo dali. Após se dirigirem ao local indicado pelas rés como sendo sua residência, e obterem a permissão para
ingresso no imóvel, os policiais encontraram 609 gramas de maconha, distribuídos em 38 porções, 01 bloco prensado envolvido
em papel insufilme, 01 bloco envolvido em plástico vermelho, e 01 porção menor dentro de uma sacola de cor verde, além de R$
310,00 reais em dinheiro. Após detida análise das provas colhidas na fase processual, em especial a prova testemunhal, verifico
que a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada somente em relação às rés Cristiane e Hellen. A ré Cristiane confirmou
que estava traficando com a corré Hellen, há aproximadamente 01 (um) mês, versão corroborada pelas declarações prestadas
pelos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante. Por outro lado, a negativa de autoria apresentada pela ré Hellen não
encontra amparo em nenhuma prova dos autos, revelando-se mera tentativa de se desvencilhar da responsabilização criminal de
sua conduta delituosa. Quanto ao réu Charles, não há provas seguras de que soubesse da existência de droga na residência, e
menos ainda que estivesse comercializando drogas. As provas indicam que o mesmo estava apenas de passagem, por alguns
dias, na residência da ré Cristiane. Logo, não havendo provas suficientes de que tenha praticado o crime, deve ser beneficiado
pela dúvida, absolvendo-se-lhe. Ficou consignado que as rés Cristiane e Hellen guardavam as drogas em sua residência, a fim
de comercializá-las. O acervo probatório é robusto, e demonstra a prática do crime de tráfico de drogas pelas rés. Consigno, por
oportuno, que a modalidade guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes, de per si, como um dos tipos penais previstos
no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, caracteriza o referido crime. Patenteado desta forma que a droga se destinava ao
consumo de terceiros, restando evidenciada sua deliberação livre e consciente de praticar a difusão ilícita de entorpecente,
concorrendo para o fomento da dependência dos seus destinatários e atentando contra a saúde pública, posto estar referida
substância prevista no rol proibitivo da Portaria 344/98 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atualizada pela
Resolução n. 98/2000. Nesse passo, a sistematização das provas trazem elementos concatenados e lógicos que, uma vez
cotejados, tornam-se plenamente convincentes e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro acerca da
responsabilidade das denunciadas em transportar e distribuir drogas nesta Capital, sendo que suas condutas se enquadram
perfeitamente no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nota-se, conforme certidões encartadas no evento 211 dos autos, que as
rés não registram condenação penal. Além disso, não há evidências de que integrem organização criminosa. Logo, deve ser
reconhecido o tráfico privilegiado, conforme estabelecido no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06. Do Crime de Associação para o
Tráfico: O delito de associação para o tráfico demanda, para sua configuração, que duas ou mais pessoas se unam a fim de
cometer os crimes tipificados no artigo 33 e 34, ambos da Lei de Drogas. Exige-se, portanto, a comprovação da estabilidade e
permanência do vínculo entre seus membros ou, caso contrário, estar-se-ia, diante de mero concurso de pessoas, o qual, como
sabido, não foi erigido à categoria de delito autônomo na legislação pátria. Sobre o assunto, os ensinamentos de Vicente Greco
Filho, citado por Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior: Observe-se que o delito está a exigir, além de duas ou mais pessoas, que
o vínculo associativo para a formação da quadrilha ou bando visando o tráfico ilícito de entorpecentes seja estável e permanente.
(...) Parece, todavia, que não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade
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de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societatis sceleris, em que a prática de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído,
pois, o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. (in: Nova Lei Antidrogas Comentada. Coordenador Marcello Ovídio Lopes Guimarães. São Paulo: Quartir Latin, 2007, p.
175/176). No presente caso, a investigação não foi capaz de demonstrar sem nenhuma dúvida que os acusados estavam unidos,
de forma permanente, para a venda ilegal de drogas. Conforme demonstrado, a residência das rés Cristiane e Hellen funcionou
como depósito das drogas, contudo, não há provas suficientes de que havia uma estabilidade associativa entre os acusados.
Ainda que existam indícios da associação, não há prova segura que evidencie a materialidade e autoria do crime de associação
para o tráfico, crime capitulado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06. [...] 3 - DOS BENS APREENDIDOS: Consta nos autos de
Inquérito Policial em apenso, no Auto de Exibição e Apreensão os objetos apreendidos, que estão melhores descritos (evento 01,
IP) sendo, além das substâncias entorpecentes. Determino: a) A incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, e
destruição da balança de precisão, caso ainda não tenha ocorrido. b) Em relação aos aparelhos celulares apreendidos,
determino a restituição aos proprietários, mediante apresentação de documentação que comprove tal condição, pois não há
prova de que são produto de crime ou utilizados na prática delitiva; d) a perda dos valores em dinheiro, apreendidos, em favor do
FUNAD, pois utilizada na prática delitiva; Quedando-se inertes, desde já autorizo a doação dos objetos para entidades
previamente cadastradas na CEPEMA desta Comarca, devendo ser observado o critério necessidade/utilidade da instituição. Por
fim, se restar certificado nos autos a inutilização dos referidos bens, autorizo a imediata destruição. [...] 4 - DISPOSITIVO: Ante o
exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia do evento 01, pelo que CONDENO
HELLEN THALONY RODRIGUES BARBOSA e CRISTIANE DIOGENES DOS SANTOS, como incursas no art. 33, § 4º da Lei
11.343/2006, ABSOLVO o réu CHARLES INÁCIO DE SOUSA do crime capitulado no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, com
base na insuficiência de provas, e ABSOLVO-OS do crime capitulado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, com base na
insuficiência de provas. 5 - DOSIMETRIA DAS PENAS: PASSO À DOSAGEM DA PENA, EM CONFORMIDADE COM OS
ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO, DO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/2006. DA RÉ HELLEN THALONY
RODRIGUES BARBOSA. 1ª fase: A culpabilidade da acusada está explicitada nos autos, tendo agido de forma voluntária,
consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável a sua conduta. Trata-se ademais, de agente imputável, sendo-lhe
exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento jurídico, eis que o mesmo tinha consciência que atuava de
forma contrária (culpabilidade acentuada). A reprovabilidade, entretanto, é a normal à espécie. No que tange aos antecedentes, a
posição majoritária da jurisprudência segue o posicionamento do STJ, no sentido de que apenas devem ser tidos como maus
antecedentes aqueles processos criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que não sirva como
reincidência, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Verifico que o denunciado não ostenta contra si
condenação penal transitada em julgado. Conduta social. Aqui, devem ser examinados os elementos indicativos da inadaptação
ou do bom relacionamento do agente perante a sociedade em que está integrado. A conduta social do acusado é o estilo de vida
por ele seguido, no que tange ao seu comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com
relação à sociedade como um todo. No caso em estudo, a conduta social do acusado não deve ser considerada como
desabonadora, vez que não há qualquer prova nesse sentido. A personalidade. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza
Nucci (Código Penal Comentado, pg. 335) que analisa-se o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, como por
exemplo a agressividade, preguiça, frieza emocional, sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade.
A personalidade é normal, não tendente a majorar a pena. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a
praticar o fato delituoso. No contexto do art. 59 do CP, os motivos podem indicar tanto a causa que promoveu a atuação
criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva, “o motivo é o fator qualificativo da vontade humana, fornecendo o
colorido indispensável à compreensão de qualquer conduta: existiu por quê? Para quê?”. Deve ser apontado também que todo
crime possui algum motivo, pois ninguém age por agir, a não ser em casos de atos reflexos. Se alguém agiu motivando-se em
aspectos negativos deve ter sua pena exasperada e, ao contrário, terá sua pena diminuída se atuou criminosamente por motivos
nobres. No presente caso não há qualquer prova dos motivos que ensejaram a prática delitiva, não podendo a pena ser
majorada por tal circunstância. As circunstâncias, diferentemente dos demais elementos, se referem ao fato criminoso e não ao
seu autor e, portanto, são objetivas. As circunstâncias do crime não integram a estrutura do tipo penal, são elementos acidentais
ou secundários, “como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e
local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”, devendo ser levadas em consideração
quando da fixação da pena. No caso, a pena não deve ser majorada. As consequências resumem-se nos efeitos decorrentes do
crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva,
patrimonial, social ou política, como “o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos,”. Não
devem ser confundidas com as consequências naturais do delito, que não devem ser utilizadas como fator de exasperação da
pena, pois resultaria em bis in idem. No caso, as consequências foram as normais para o delito em análise. Comportamento da
vítima. Trata-se de circunstância que determina que o magistrado, na dosagem da pena-base, analise se a vítima concorreu para
a prática delitiva de algum modo. E, se ficar constatado que houve tal contribuição, deverá ser diminuída a pena. O Estado é o
sujeito passivo primário. Secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumir. Logo, não o prejudica. Natureza e
quantidade do produto. A natureza da substância entorpecente encontrada em poder da acusada não a prejudica. Fixo a pena
base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa. 2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes. Fixo a
pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa. 3ª Fase: Reconheço o privilégio,
conforme disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em face da primariedade e ausência de evidências de que a ré se dedique
a atividades criminosas. Considerando que a ré mantinha elevada quantidade de droga depositada em sua residência a fim de
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comercializá-la, reduzo a pena em 3/5. ão há causa especial de aumento da pena. Fixo a pena em 02 (dois) anos meses de
reclusão e mais 200 (duzentos) dias multa. Pena de Multa: Verificando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já
analisados acima, bem como a situação financeira da acusada, fixo a pena de multa em 200 dias multa. Atribuo o valor mínimo
possível ao dia multa, ou seja, um trigésimo do salário mínimo em vigor na época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada
quando da execução. Assim, torno definitiva a pena aplicada à ré HELLEN THALONY RODRIGUES em 02 (dois) anos de
reclusão e mais 200 (duzentos) dias multa. DA RÉ CRISTIANE DIÓGENES DOS SANTOS. 1ª fase: A culpabilidade da acusada
está explicitada nos autos, tendo agido de forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável a sua
conduta. Trata-se ademais, de agente imputável, sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento
jurídico, eis que o mesmo tinha consciência que atuava de forma contrária (culpabilidade acentuada). A reprovabilidade,
entretanto, é a normal à espécie. No que tange aos antecedentes, a posição majoritária da jurisprudência segue o
posicionamento do STJ, no sentido de que apenas devem ser tidos como maus antecedentes aqueles processos criminais com
sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que não sirva como reincidência, em homenagem ao princípio da
presunção de inocência. Verifico que o denunciado não ostenta contra si condenação penal transitada em julgado. Conduta
social. Aqui, devem ser examinados os elementos indicativos da inadaptação ou do bom relacionamento do agente perante a
sociedade em que está integrado. A conduta social do acusado é o estilo de vida por ele seguido, no que tange ao seu
comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com relação à sociedade como um todo.
No caso em estudo, a conduta social do acusado não deve ser considerada como desabonadora, vez que não há qualquer prova
nesse sentido. A personalidade. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, pg. 335) que
analisa-se o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, como por exemplo a agressividade, preguiça, frieza emocional,
sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. A personalidade é normal, não tendente a majorar a
pena. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso. No contexto do art. 59 do CP,
os motivos podem indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva,
“o motivo é o fator qualificativo da vontade humana, fornecendo o colorido indispensável à compreensão de qualquer conduta:
existiu por quê? Para quê?”. Deve ser apontado também que todo crime possui algum motivo, pois ninguém age por agir, a não
ser em casos de atos reflexos. Se alguém agiu motivando-se em aspectos negativos deve ter sua pena exasperada e, ao
contrário, terá sua pena diminuída se atuou criminosamente por motivos nobres. No presente caso não há qualquer prova dos
motivos que ensejaram a prática delitiva, não podendo a pena ser majorada por tal circunstância. As circunstâncias,
diferentemente dos demais elementos, se referem ao fato criminoso e não ao seu autor e, portanto, são objetivas. As
circunstâncias do crime não integram a estrutura do tipo penal, são elementos acidentais ou secundários, “como o modo de
execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o
relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”, devendo ser levadas em consideração quando da fixação da pena. No caso, a
pena não deve ser majorada. As consequências resumem-se nos efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em
prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política, como
“o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos,”. Não devem ser confundidas com as
consequências naturais do delito, que não devem ser utilizadas como fator de exasperação da pena, pois resultaria em bis in
idem. No caso, as consequências foram as normais para o delito em análise. Comportamento da vítima. Trata-se de
circunstância que determina que o magistrado, na dosagem da pena-base, analise se a vítima concorreu para a prática delitiva
de algum modo. E, se ficar constatado que houve tal contribuição, deverá ser diminuída a pena. O Estado é o sujeito passivo
primário. Secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumir. Logo, não o prejudica. Natureza e quantidade do
produto. A natureza da substância entorpecente encontrada em poder da acusada não a prejudica. Fixo a pena base em 05
(cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa. 2ª Fase: Reconheço a atenuante da confissão espontânea,
contudo, inviável a redução da pena a baixo do mínimo legal nesta fase. Não há agravantes. Fixo a pena intermediária em 05
(cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa. 3ª Fase: econheço o privilégio, conforme disposto no artigo 33, §4º,
da Lei 11.343/06, em face da primariedade e ausência de evidências de que a ré se dedique a atividades criminosas.
Considerando que a ré mantinha elevada quantidade de droga depositada em sua residência a fim de comercializá-la, reduzo a
pena em 3/5. Não há causa especial de aumento da pena. Fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e mais 200 (duzentos) dias
multa. Pena de Multa: Verificando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já analisados acima, bem como a situação
financeira da acusada, fixo a pena de multa em 200 dias multa. Atribuo o valor mínimo possível ao dia multa, ou seja, um
trigésimo do salário mínimo em vigor na época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada quando da execução. Assim, torno
definitiva a pena aplicada à ré CRISTIANE DIÓGENES DOS SANTOS em 02 (dois) anos de reclusão e mais 200 (duzentos) dias
multa. DOS REGIMES PRISIONAIS: Nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal, fixo às rés o regime inicial aberto. Faculto
às rés o direito de recorrer em liberdade. Estão presentes os requisitos alinhados no art. 44 do Código Penal, pois a pena fixada
é inferior a 04 anos e o réu é primário. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos: Prestação de
serviços à comunidade; Comparecimento mensal à CEPEMA. Não é possível a aplicação da suspensão condicional. Não é
possível a aplicação da suspensão condicional. [...]". ALLAN MARTINS FERREIRA- Juiz de Direito." Palmas, aos 02/08/2022.
Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.
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Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Editais

EDITAL DE AVISO PARA CREDORES COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Juiz de Direito Dr. Luiz Astolfo de Deus Amorim, titular da Vara de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de Palmas-Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo e Cartório de Cartas
Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Recuperações Judiciais, processam-se os autos de Ação de Recuperação Judicial
sob o nº 0047854-89.2021.8.27.2729 que tem como Requerente Hospital de Urgência de Palmas Ltda, inscrita no CNPJ sob o
nº 38.147.344/0001-09, para que os credores, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram suas objeções ao plano de recuperação
apresentado nos autos às folhas 61. (Arts. 53 § único da Lei 11.101/2005). E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placard do
Fórum. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Palmas - Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de agosto do ano
de dois mil e vinte e dois (02/08/2022). Eu, Alairton Gonçalves dos Santos, Escrivão Judicial, digitei e subscrevi.
EDITAL COM RELAÇÃO DE CREDORESDE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Recuperação Judicial nº 0047283-21.2021.8.27.2729 – CM Construtora Eireli – CNPJ nº 38.147.344/0001-09
O Administrador Judicial, nos termos do §2º, do artigo 7º, da Lei nº 11.101/05, com base nas informações e documentos colhidos
na forma do caput e do § 1o , do artigo 7º, publica o presente Edital com a Relação de Credores, fazendo-se constar que as
pessoas indicadas no artigo 8º, da Lei de Regência, terão acesso aos documentos, que fundamentaram a elaboração dessa
relação, no escritório profissional do Administrador Judicial, localizado na Quadra 103 Norte, Av. NS 01, Lote 41/43 – Sala 122 –
Galeria Bella Palma – CEP 77.001-018 – Palmas/TO, no período vespertino (das 14:30hs às 17:00hs), pelo período de 5 (cinco)
dias corridos, a contar do dia útil seguinte à publicação deste edital. O Administrador Judicial informa, ainda, que, nos termos do
artigo da 8º, da Lei nº 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da presente relação de credores, o Comitê,
qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juízo impugnação contra a relação de
credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de
crédito relacionado.
RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:
CLASSE/CREDOR
CNPJ/CPF
VALOR
Classe I - Trabalhista
ADÃO ALVES LUSTOSA NETO
045.100.151-60
R$ 1.804,47
ANTONIO DANIEL B CARDOSO
704.996.323-20
R$ 283,23
ESP. DEUSIMAR F. DOS SANTOS
017.267.681-98
R$1.059.827,49
ELIANA ABREU DA SILVA
043.353.951-83
R$651,80
JOCIVAN DOS SANTOS BATISTA
038.151.181-23
R$ 6.149,44
JOSÉ JORGE LOPES
155.015.822-87
R$ 483,15
JURACY CARVALHO DE SOUZA
804.810.781-34
R$ 357,02
TOTAL DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS
R$ 1.069.556,60
Classe III – Quirografários
ALTINO ALVES TEIXEIRA
131.180.211-87
CHARLES CARREIRA BENTO
689.639.551-68
DANIEL MARTINS HIRAMATSU
264.275.388-37
ERICK MAZZINI CUNHA
346.713.398-38
GLEISON GARCIA LAGARES
814.650.766-20
HENRIQUE DE ARIMATEIA S. PEREIRA
004.386.711-12
HERBERT BRITO BARROS
122.454.101-49
JOSÉ DE SENA RABELO
265.980.786-87
LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA
301.457.241-15
MUNDO DOS F E DIST. FERRO E AÇO- LTDA 07.852.534/0001-95
PAULO HENRIQUE MARÇAL
755.625.966-87
ROBERTO RIKER REBELO
246.136.732-91
TELNIZIA MACHADO LIMA
443.737.322-72
UNICASA IND DE MÓVEIS SA
90.441.460/0001-48
VANIA CARDOSO GONÇALVES
697.621.201-91
TOTAL DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
Classe IV- EPP e ME
A3 LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
19.451.128/0001-08
AB CIMENTOS LTDA
15.355.992/0001-47
ADÃO CABRAL DA S. EIRELI - ME
02.979.768/0001-84
FABIANO COM. ATAC. DE F E MAT. CONST 00.085.446/0001-66

R$1.228.470,83
R$ 94.426,90
R$ 91.565,18
R$ 414.902,25
R$104.535,88
R$ 62.176,25
R$ 188.080,92
R$ 120.101,97
R$ 254.863,62
R$ 1.540,00
R$ 265.517,03
R$ 122.945,79
R$ 69.873,51
R$ 204.846,24
R$ 93.131,91

R$ 675,00
R$1.225,00
R$1.219,99
R$ 135,80

R$ 3.316.978,28
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IRMÃOS MEURER
26.749.150/0001-96
R$ 1.599,97
PAPELARIA MODERNA
07.410.578/0001-65
R$ 49,50
VALADARES COMERCIAL LTDA
33.572.793/0001-72
R$ 1.522,13
TOTAL DOS CRÉDITOS EPP E ME
TOTAL GERAL DO CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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R$ 6.427,39
R$ 4.392.962,27

EDITAL DE AVISO PARA CREDORES COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Juiz de Direito Dr. Luiz Astolfo de Deus Amorim, titular da Vara de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de Palmas-Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo e Cartório de Cartas
Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Recuperações Judiciais, processam-se os autos de Ação de Recuperação Judicial
sob o nº 0047283-21.2021.8.27.2729 que tem como Requerente CM Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº
04.833.106/0001-27, para que os credores, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram suas objeções ao plano de recuperação
apresentado nos autos às folhas 47 (Arts. 53 § único da Lei 11.101/2005). E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placard do
Fórum. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Palmas - Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de agosto do ano
de dois mil e vinte e dois (02/08/2022). Eu, Alairton Gonçalves dos Santos, Escrivão Judicial, digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00206891420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: F X R DE SOUSA FRANGO, CNPJ/CPF: 00293666000185,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50004195420098272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSÉ BENEDITO FERREIRA, CNPJ/CPF: 06301274000105,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GRAO NATIVO ACAITERIA EIRELI– CNPJ/CPF:
29644811000107, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00394643320218272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta
nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação
judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do requerido: CARLOS ALBERTO LINHARES GALVÃO, CPF/CNPJ: 58673636191,
para, querendo, cientificar a Executada que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de
preclusão e demais consequências legais (art. 520, §1º, do CPC/15), conforme despacho proferido no evento 76. no
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Autos Eletrônico - e-Proc – 00292400720198272729, que lhe move MUNICIPIO DE
PALMAS. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
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será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 2 de agosto de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado e seus sócios coobrigados: D' PAULA PAPELARIA LTDA–
CNPJ/CPF: 01855171000165, DARIO ESTEVAM– CNPJ/CPF: 19288328149, ESMAEL CIPRIANO DE SOUZA– CNPJ/CPF:
24304417134,por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50002279720048272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta
nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação
judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00319937320158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TONETE PEREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 77506731134,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00119834220148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARCOS VICENTE FERREIRA, CNPJ/CPF nº
07917678504, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00224241420168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica executado: MARIA DAS DORES GALVÃO DE FREITAS, CNPJ/CPF nº
52754618104, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00119834220148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ANA CLAUDIA BERTOLDO DE OLIVEIRA FERREIRA,
CNPJ/CPF nº 13381051000152, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II,
do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo
supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição
dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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Editais de intimações 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 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e do(s) sócio(s) executado(s): RODRIGUES E
MACHADO LTDA, CPF/CNPJ: 37887650000100; AMAURY RODRIGUES ROSA, CPF/CNPJ: 35420391104 por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônicos - e-Proc – 50005347020128272729 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-2568/2011, inscrita em:
04/10/2011, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 163.582,17 (cento e
sessenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) executado(s): CARLOS LEANDRO VAZ VIEIRA,
CPF/CNPJ: 97683647187; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 0007841-92.2014.8.27.2729, 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). 20140000198, inscrita em: 15/08/2013, referente ao ISS; 20140000200, inscrita em: 15/08/2013, referente ao
ISS; 20140000201, inscrita em: 15/08/2013, referente ao ISS; 20140000202, inscrita em: 15/08/2013, referente ao ISS;
20140000203, inscrita em: 15/08/2013, referente ao ISS; 20140000205, inscrita em: 15/08/2013, referente ao TXL; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.754,98 (Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais
e Noventa e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022.
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: EDINILVA PEREIRA LOURO, CPF/CNPJ:
15181871534, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00286588020148272729, 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). 20140007352, inscrita em: 18/01/2010, referente ao IPTU; 20140007371, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU;
20140007373, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 6.056,73 (Seis Mil e Cinquenta e Seis Reais e Setenta 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, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) executado(s): JARBAS BEZERRA VIDAL,
CPF/CNPJ: 36038636153; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00410204620168272729, 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). 20180002271, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 2.907,52 (Dois Mil e Novecentos e Sete Reais e Cinquenta 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, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado EDISIO DA CONCEICAO ALVES, CPF/CNPJ:
27873285120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50344535020128272729, 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). 20120015520, inscrita em: 03/01/2011, referente ao IPTU; 20120015725, inscrita em: 20/1/2010, referente à TX-COLLIX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 561,38 (quinhentos e sessenta e um reais e
trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) executado(s): GERALDO SARAIVA DINIZ,
CPF/CNPJ: 04973356620; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00410204620168272729, 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-1724/2015, inscrita em: 16/09/2015, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 22.146,04(vinte e dois mil cento e quarenta e seis reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e dos sócios coobrigados: FRIGOCAPA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA, CPF/CNPJ: 07653574000108, ARMANDO RODRIGUES
DA SILVA, CPF/CNPJ: 71187448168 e PEDRO HENRIQUE MENEZES, CPF/CNPJ: 70270902104 por estarem atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos e-Proc – 00337884620178272729, 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). C680/2017, inscrita em: 04/05/2017, referente ao
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ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 777.115,87(setecentos e setenta e sete mil
cento e quinze reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada: EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON LINE
EIRELI, CPF/CNPJ: 14911185000109, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00080329820188272729, 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). J6476/2017, inscrita em: 22/092017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de R$ 10.895,47 (dez mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e dos sócios coobrigados: J. A. MARTINS E CIA
LTDA, CPF/CNPJ: 04885303000190, ELIANA CRUZ DA SILVA, CPF/CNPJ: 97798835172 e JERLEY ALVES MARTINS,
CPF/CNPJ: 50898418100, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50091852820118272729, 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). C286/2010, inscrita em: 20/10/2010, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 14.608,78 ( Quatorze mil Seiscentos e Oito reais e Setenta e Oito centavos ), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e do sócio executado: M.H.S. VALE
ELETRODOMESTICOS LTDA, CPF/CNPJ: 01139687000103 e MICAEL HENRIQUE SILVA VALE, CPF/CNPJ: 04741804330
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00393001020178272729, 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). J3726/2017, inscrita
em: 26/06/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
16.188,00(dezesseis mil cento e oitenta e oito reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 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
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na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) executado(s): IRANEIDE MOREIRA COSTA,
CPF/CNPJ: 57542660144; JOSE HUMBERTO BRAS, CPF/CNPJ: 33082901115por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 502852669.2013.8.27.2729 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). 20130021441, inscrita em: 08/01/2013, referente ao IPTU;
20130021515, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 3.479,09 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: GERMINO JOSE DE SOUSA, CPF/CNPJ:
10122117115, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00291512320158272729, 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). J227/2015, inscrita em: 13/04/2015, referente à MULTA TCE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 14.677,27(quatorze mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada: S. S. DA SILVA PRODUCOES, CPF/CNPJ:
21713380000181; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00465716520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20200018546, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS; 20200018547, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 17.894,25 (Dezessete Mil e Oitocentos e Noventa e
Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO dos sócios executados: LUCIA RODRIGUES DAS CHAGAS,
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CPF/CNPJ: 15070517864 e MARCIO MAURICIO COSTA, CPF/CNPJ: 40121494829 por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00442647520198272729, 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). J3820/2018, inscrita em: 22/06/2018, referente ao PROCON;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 27.764,88 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e do sócio coobrigado: GREAT BEEF ALIMENTOS
LTDA, CPF/CNPJ: 13633116000100 e PETRÔNIO CAVALCANTI DE C. HARDMAN TAVARES DE MELO, CPF/CNPJ:
03156565490, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00432534520188272729, 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). C3457/2018, inscrita em: 25/09/2018, referente à MF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 134.098,56 (cento e trinta e quatro mil noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e do(s) sócio(s) executado(s): COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ALTERNATIVO DO TOCANTINS - COOPERTATO, CPF/CNPJ: 03630280000100; VALCLEIDE RODRIGUES
DE SOUSA, CPF/CNPJ: 83355308153; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00299815220168272729que 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-2007/2016, inscrita em: 27/06/2016, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 3.479,09 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) executado(s): JURACY AGUIAR ROCHA,
CPF/CNPJ: 03606759800; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00410204620168272729, 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). 21395242901639, inscrita em: 27/01/2006, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$1.561,81 (mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
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penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do sócio executado: VALDEMIR OTAVIANO DOS SANTOS,
CPF/CNPJ: 38850451172 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc 00139118620188272729, 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). 20180000123, inscrita em: 24/08/2017, referente ao ISS-NLDMS-P; 20180000129, inscrita em: 26/10/2015, referente
ao ISS-DMS; 20180000130, inscrita em: 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era de R$ 12.636,50 (Doze Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: IVAN MESQUITA DE SOUSA, CPF/CNPJ:
02053636106 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50095854220118272729, 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). 20100009116, inscrita em: 19/04/2010, referente ao BANCO DO POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era de R$ 16.351,58 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº
50005165420098272729, proposta pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS
em face de KATIA REGINA SILVA FERNANDES CASSIANO, CNPJ/CPF nº 28238532272, sendo o mesmo para INTIMAR a
parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. Sentença proferida no evento n.º 100 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de
agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." 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 átrio do
Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 02 de Agosto de
2022 (02/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
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PIUM
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1827/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 01 de agosto de 2022
Prorroga prazo para apresentação de relatório sobre Sindicância Decisória.
O(A) JUIZ(A) DIRETOR(A) DO FORO da Comarca de Pium/TO, Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO os fatos descritos no SEI nº 22.0.000006613-7, que apura possível desídia no cumprimento do o SEI n.
20.0.000017271-6 pelo servidor S. C. P. D. S, bem como a responsabilidade por eventual inobservância de preceitos legais na
prática de atos de sua competência/responsabilidade, com base no estabelecido na Lei n. 1.818/2007.
CONSIDERANDO pedido de ID 1722234 do Processo nº 0000060-72.2022.2.00.0827, para prorrogação de prazo, em 30 dias,
para conclusão e apresentação de relatório final da sindicância.
RESOLVE:
Art. 1º Deferir o pedido de prorrogação de prazo, em 30 (trinta) dias, para a Comissão Permanente de Sindicância, designada na
Portaria Nº 1416/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 14 de junho de 2022, apresentar o relatório final de apuração, conforme
disposição do Art. 166, §3º da Lei 1.818/07.
Publique-se. Cumpra-se.
WELLINGTON MAGALHÃES
Diretor do Foro da Coamrca de Pium/TO

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00000064820228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: BONFIM PEREIRA DE ASSUNÇÃO ALVES
Requerido JOÃO LUIZ ALVES PEREIRA
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00000064820228272737, em que figura como vítima S,
brasileira,casada,nascido aos 04/09/1974, filha de Juraci Pereira Batista, inscrita no CPF nº018.148.911-29,reside Avenida
Silvino Amaral, nº200,Guilhermina,Monte do Carmo/TO,e, o requerido JOÃO LUIZ ALVES PEREIRA, brasileiro,casado ,nascido
aos 13/01/1971, filho de Paulina Alves Correia,inscrito no CPF nº 018.148.901-57, reside Avenida Silvino Amaral,
nº200,Guilhermina, ,Monte do Carmo/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente
Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e
proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o
parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e
artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no
artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à JOÃO LUIZ
ALVES PEREIRA: 1º Afastamento de JOÃO LUIZ ALVES PEREIRA do local de convivência com a vítima, situado na Avenida
Silvino Amaral, nº 200, Bairro Guilhermina, no município de Monte do Carmo-TO;2ºproibição do requerido freqüentar locais de
convivência comum da vítima, tais como local de trabalho, estudo, lazer, clubes, casas de parentes da vítima, entre outros, a fim
de preservar a integridade física e psicológica da mesma.Com relação ao pedido de separação de corpos, é fato que a
situação de violência noticiada nos autos evidencia a impossibilidade de vida em comum e o risco à integridade física
da vítima, requisitos que, em tese, autorizam a separação de corpos do casal. Entretanto, entendo que a urgência
quanto à proteção da vítima já será garantida pelas demais medidas ora deferidas, sendo, portanto, desnecessária para
tal finalidade a decretação liminar da separação de corpos do casal, que deverá ser postulada no Juízo de família.A
presente decisão deverá servir como mandado de intimação.A respeito do prazo de duração das medidas protetivas, em que
pese a celeuma que foi instaurada na jurisprudência, sedimentou-se o entendimento de que as medidas protetivas devem
perdurar enquanto necessárias à proteção da mulher, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto,
o entendimento de que a medida deve perdurar enquanto houver risco, não traduz no fato de que a medida seria ad infinitum,
sob pena de também restringir a liberdade do agressor além do necessário para resguardar a requerente. Posto isso, a princípio,
fixo o prazo de SEIS MESES para duração das medidas protetivas, sendo que a vítima deve ser alertada sobre o prazo das
medidas protetivas e se manifestar até o final deste período sobre a necessidade de renovação da medida. No ato de intimação
do requerido, cite-o para que ofereça defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 335,
CPC).Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, será nomeada Defensoria Pública para patrocinar sua
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defesa.Requerido e requerente deverão ainda ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição para o
patrocínio de suas defesas, caso seja procurada. No cumprimento do mandado o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele
terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não cumprimento das medidas
impostas acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a sua prisão preventiva.O oficial de Justiça poderá solicitar
apoio da polícia militar para o devido cumprimento do mandado.Intimem-se. Comuniquem-se.Porto Nacional-TO, data e
hora do sistema.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 01 de Agosto de 2022.
Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00034352320228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: EDUARDO FELIPE MENDES 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 Penal nº 00034352320228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) EDUARDO FELIPE MENDES DOS SANTOS, brasileiro,
em união estável, operador de máquinas, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 25/12/1994, inscrito no CPF nº
052.763.691-60, portador do RG nº 1224380 SSP/TO, filho de Wender Berg Dias dos Santos e Meirivania Mendes Reis,
residente na avenida Nações Unidas, setor Vila Nova em Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15
(quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00034352320228272737,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 01 de agosto 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 00057476920228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: JOÃO LUIZ ALVES PEREIRA
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 Penal nº 00057476920228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JOÃO LUIZ ALVES PEREIRA, brasileiro, casado,
nascido aos 13/01/1971, na cidade de Monte do Carmo/TO, filho de Bartolomeu Pereira da Silva e Paulina Alves Correia,
RG 116.835 SSP/TO, CPF 018.148.901-57, residente na Av. Silvino Amaral, n. 200, Setor Guilhermina, Monte do
Carmo/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
00057476920228272737,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 147 do Código Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições dos artigos 5º,
7º, II, e 41, todos da Lei 11.340/06.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 01 de agosto de 2022. Eu Lucas
Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
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WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO,
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de
EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 0000860-69.2018.827.2741, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS, em desfavor de
ARTUR PEREIRA DA SILVA, sendo o presente, para INTIMAR a parte executada: ARTUR PEREIRA DA SILVA, brasileiro,
inscrito no CPF 180.765.801-53, com endereço em local incerto e não sabido, para pugnar o que entender de direito, no prazo de
15 dias. Tudo em conformidade com o despacho, evento 52. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar
no Cartório Cível, que digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO,
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de
EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 0002088-45.2019.827.2741, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de
ESTÂNCIA SÃO DOMINGOS COM. DE ÁGUA DE CÔCO LTDA.-ME, sendo o presente, para INTIMAR a parte requerida:
ESTÂNCIA SÃO DOMINGOS COM. DE ÁGUA DE CÔCO LTDA.-ME, inscrita no CNPJ nº 09.319.927/0001-63, na pessoa de
seu sócio solidário: BENEDITO PINTO NETO DE FARIA, inscrito no CPF Nº 394.096.941-91, acerca da penhora realizada,
evento 36. Tudo em conformidade com a decisão evento 44. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar
no Cartório Cível, que digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 00043685.2022.827.2741, tendo como réu: ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, sem mais infromações, residente em
local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, da decisão no evento 04 a seguir transcrito. Ante o
exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da Requerente, DEFIRO a representação,
DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, pelo prazo inicial de 06
(seis) meses, a serem cumpridas pelo representado ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO: Separação de corpos;
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (Art. 22, II da Lei 11.340/06); O representado fica
proibido aproximar-se da ofendida e de seus familiares onde quer que eles se encontrem, estabelecendo para isso um
limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância (Art. 22, III, alínea “a”, Lei 11.340/06); O representado fica
expressamente proibido de se comunicar com a ofendida ou seus familiares por qualquer meio de comunicação, a
saber, telefonia (convencional e celular - whatsAap), cartas, escritos, recados por terceiros etc. (art. 22, inciso III, alínea
"b", Lei 11.340/06); O representado fica expressamente proibido de frequentar o local de trabalho/estudo/culto da vítima,
a fim de preservar sua integridade física e psicológica (art. 22, inciso III, alínea "c", Lei 11.340/06); Publique-se. Registrese. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e
vinte um (28/07/2022), lavrei o presente termo.
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã-Respondendo

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5240 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2022

42

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 000029214.2022.827.2741, tendo como vitima: SANDY DA COSTA CASTRO, brasileira, solteiro, natiral de Dom Pedro/MA, nascido
aos 30/12/1991, CPF 539.686.972-00, filho de Maria da Conceição da Costa Castro, r, residente em local incerto e não
sabido; sendo o presente para que fique INTIMADA, do inteiro teor da sentença evento 29 a seguir transcrito; Diante do
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão
concessiva das medidas protetivas nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no
Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte dois (28/07/2022), lavrei o
presente termo.
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã-Respondendo

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões
PROCESSO
22.0.000022148-5
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Contratação direta por inexigibilidade de licitação.
Decisão Nº 4353, de 2 de agosto de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de instrutor
para ministrar o curso "Módulo II – A Interdisciplinaridade no Assessoramento Técnico em Serviço Social do curso
Estudo Social, Laudos e Pareceres Técnicos em Serviço Social" para servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das
Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO e credenciados(as) de Serviço Social, que atuam no assessoramento aos juízos
demandantes, em processos judiciais ou administrativos, na modalidade EAD.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4476864) e, comprovada a disponibilidade
orçamentária (evento 4475768), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
declarada pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4476872), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei
8.666/93, com vistas à contratação do instrutor CHARLES TONIOLO DE SOUSA para ministrar o curso "Módulo II – A
Interdisciplinaridade no Assessoramento Técnico em Serviço Social do curso Estudo Social, Laudos e Pareceres
Técnicos em Serviço Social" para servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do
TJTO e credenciados(as) de Serviço Social, que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou
administrativos, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 20 a 26 de setembro de 2022, por Inexigibilidade de
Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), conforme proposta acostada ao evento 4456476.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do
Estatuto Licitatório; e
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada.
Concomitantemente, à DEESMAT/DAFESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

22.0.000021976-6
ESMAT
Contratação de Instrutora - Gidair Lopes de Santos

Decisão Nº 4394, de 2 de agosto de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da
instrutora Gidair Lopes de Santos, para ministrar o curso Módulo III – Elaboração de Documentos Técnicos na
Pedagogia Jurídica (Grupo 2) do Curso A Pedagogia Jurídica e o Assessoramento Técnico ao Judiciário, para
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servidores (as) vinculados (as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, credenciados(as) da área
de Pedagogia, que atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, a ser
realizado na modalidade EAD, com carga horário de 20 horas/aula, pelo valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos
reais), conforme Projeto Básico 187 (4462225).
A aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na
contratação encontra-se no evento 4462645.
A Informação DAFESMAT 27546 (4463969) e 28072 (4469989) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, indica que
a contratação está contemplada no orçamento daquela Escola, para este exercício de 2022, item 10.4.8, na Unidade Gestora
TJ, e refere-se à despesa de segundo grau de jurisdição. Esclarece, ainda que o empenho deverá ser na modalidade
ordinário, conforme orientação da Diretoria Financeira SEI 19.0.000005001-9.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos no Parecer 1509 ASJUADMDG (4479098) e comprovada a disponibilidade
orçamentária (4474182 e 4474313), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93,
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral na Decisão 4393 (4479560), com vistas
a contratação direta da instrutora Gidair Lopes de Santos, para ministrar o curso Módulo III – Elaboração de Documentos
Técnicos na Pedagogia Jurídica (Grupo 2) do Curso A Pedagogia Jurídica e o Assessoramento Técnico ao Judiciário,
para servidores (as) vinculados (as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, credenciados(as) da
área de Pedagogia, que atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, a ser
realizado na modalidade EAD, com carga horário de 20 horas/aula, pelo valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos
reais), conforme Projeto Básico 187 (4462225) e Proposta de Preços (4463944), devendo o empenho ser realizado na forma
ordinária, atendendo à solicitação da DAFESMAT, no evento 4463969.
DETERMINO o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para a publicação da decisão.
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho;
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1828, de 01 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000030609-3;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 16 de outubro de 2022, os efeitos da Portaria n. 63/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de janeiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na Comarca de
Itacajá, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de julho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 1194/2022, de 02 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Nelson Coelho Filho, matrícula nº 28655, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 01 a 30/11/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 1195/2022, de 02 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias do magistrado Fabiano Goncalves Marques, matrícula nº 291246, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 1801, de 28 de julho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 20, de 26 de junho de 2020, que regulamenta o Teletrabalho no âmbito do Poder
Judiciário do estado do Tocantins e adota providências;
CONSIDERANDO as deliberações contidas nos autos SEI nº 18.0.000019723-4,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 62/2022, de 17 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 1º .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
§ 1º Fica designada a servidora Leila Maia Bezerra para secretariar os trabalhos do Comitê Gestor, sem prejuízo de suas
funções.
§ 2º A composição de que trata o caput deste atigo funcionará pelo prazo de dois anos, coincidentes com o mandato da direção
do Tribunal de Justiça." (NR)
Art. 2º A composição atual, designada pela Portaria nº 62/2022, de 17 de janeiro de 2022, fica mantida até 31 de janeiro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1838, de 02 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins;
CONSIDERANDO o contido na Portaria Nº 2178/2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de outubro de 2019, evento 2848054 do
Processo SEI nº 17.0.000014832-6;
CONSIDERANDO o afastamento da magistrada Ana Paula Araújo Aires Toríbio das atividades judiciais no período de 09 a 17
de novembro de 2022, para compensação de dias trabalhado em regime de Plantão, conforme consta no sistema e-GESP,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Fabiano Gonçalves Marques para, sem prejuízo de suas
funções e no período de 09 a 17 de novembro de 2022, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), das Comarcas de Peixe e Palmeirópolis.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 1617/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 13 de julho de 2022
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a
ser realizada nas Serventias Extrajudiciais
das Comarcas de Wanderlândia e Filadélfia.
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e
art. 5º, inciso VII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3029/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de dezembro de 2021, a Portaria nº 207/2022 CGJUS/ASJECGJUS, de 03 de fevereiro de 2022, a Portaria nº 1252/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 25 de
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maio de 2022 que dispôs sobre o cronograma de correições gerais ordinárias de 2022, nos serviços extrajudiciais do Estado
do Tocantins, na modalidade presencial, bem como a Portaria nº 1252/2020 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 25
de maio de 2022, que alterou as datas designadas para as correições das comarcas de Arapoema, Wanderlândia, Filadélfia,
Goiatins e Palmas, conforme o constante no processo SEI nº 22.0.000002299-7;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nas Comarcas de Wanderlândia e Filadélfia, assim como
nas unidades extrajudiciais pertencentes às circunscrições das referidas comarcas, no período de 8/8/2022 a 12/08/2022, na
modalidade presencial.
Art. 2º Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio
Felipe e coordenados pelo Juiz Auxiliar Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Tocantins, Roniclay Alves de Morais.
Art. 3º Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais, serão acompanhados e executados pela equipe de correição
composta pelos seguintes servidores: Wagner José dos Santos, Carla Rejany Pimenta de Andrade, Palloma Pereira
Cavalcante e Ludiana Costa.
Art. 4º Os servidores da equipe de correição mencionados no art. 3º ficam desde logo autorizados a solicitar informações das
unidades setoriais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, bem como perante a Diretoria do Foro com vistas
à instrução dos processos de correição.
Art. 5º Informar ao público em geral que durante os trabalhos serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou
por escrito, sobre os atos praticados nas Serventias Extrajudiciais correcionadas.
Art. 6º Informar as Serventias Extrajudiciais que, além dos livros, classificadores obrigatórios e as documentações, deverão
permanecer em local de fácil acesso, para consulta imediata, o livro de visitas e correições e/ou os termos em ordem
cronológica, o livro diário de receitas e despesas e as guias de recolhimentos previdenciárias.
Art. 7º Todos os titulares, interinos, interventores e prepostos das Serventias Extrajudiciais deverão comparecer aos trabalhos
correcionais.
Art. 8º Os integrantes da equipe correcional serão conduzidos às comarcas correcionadas pelos servidores Juvenil Ribeiro de
Sousa, matrícula 352766 e Maurício Mathias de Pinho, matrícula 118360.
Art. 9º Determinar à Coordenadoria de Administração da Corregedoria - COAD, a imediata expedição de todos os atos
necessários, efetivando-se as publicações, convocações, comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às
Correições Gerais Ordinárias.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral de Justiça.

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 1787/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de julho 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 303/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000017355-3 , celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, que tem por objeto a contratação de empresa para
ministrar o Curso Círculos de Construção de Paz Situações Menos Complexas e Círculos de Construção de Paz Situações Mais
Complexas para magistrados, servidores efetivos e/ou comissionados, conciliadores ou mediadores credenciados, lotados nos
Cejuscs Polos especificados; servidores da Coordenadoria da Cidadania da Corregedoria Geral de Justiça; membros do Comitê
Gestor de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Tocantinense; servidores lotados no Nupemec; servidores do Sistema
Socioeducativo de Palmas, Araguaína e Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 303/2022 e a
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como sua substituta, 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, a gestora notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 1793/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de julho 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 305/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000018580-2, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Antonio Henrique Graciano Suxberger, que tem por objeto a contratação instrutor para ministrar o Curso
Direito Processual Penal: Procedimentos em Espécie, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense,
modalidade EAD.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 305/2022 e a servidora
Mária Abalém da Silva, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1765/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de julho 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 298/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000003009-4, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Distribuidora Nunes - Ltda, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender as
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 298/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, 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, 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 de penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1767/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de julho 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 299/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000022962-1, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Antônio Custódio - ME, que tem por objeto a contratação da prestação de serviços de chaveiro
com fornecimento de material para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 299/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, 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, 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

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5240 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2022

47

Portaria Nº 1776/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de julho 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 301/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000003445-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Distribuidora Nunes - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para o reabastecimento de água
mineral em galão de 20 (vinte) litros retornáveis, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 301/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, 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, 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 Nº 1759/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de julho de 2022
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 295/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000021132-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Las-Cio Móveis para Escritório Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de móveis (mesas basculantes), para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403, como gestor do contrato nº 295/2022, e a
servidora Lily Sany Silva, matrícula nº 352549, como substituta para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o 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 1762/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de julho de 2022
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 296/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000022965-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Totus Pisos e Azulejos - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de fechadura digital para
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 296/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como seu 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, 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
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Portaria Nº 1760/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021 que dispõe acerca das normas de administração de bens
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 295/2022, constante do
Processo Administrativo 22.0.000021132-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Las-Cio Móveis para Escritório
Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis (mesas basculantes), para
atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403;
II - Lily Sany Silva, matrícula nº 352549; e
III - Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 352416
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1816/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 29 de julho 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 310/2022, constante do Processo Administrativo 22.0.000022580-4, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Portal Indústria, Serviço e Comércio de Confecções - EIRELI, que tem por objeto a contratação
de empresa especializada para a confecção e fornecimento de becas e capas talar, sob medida, com identificação nominal
bordada para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 310/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, 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 o contrato 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 Nº 1803/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de julho 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 308/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000020496-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Marcelo Bezerra Ribeiro, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar o curso Processo
Civil Contemporâneo, para magistrados e magistradas e servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 308/2022 e a servidora
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 1802/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de julho 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 307/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000021971-5, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Handersenn Shouzo Abe, que tem por objeto a contratação de instrutor para realização do Módulo III do
curso Teoria e Prática: o Psicólogo no contexto do Judiciário do Tocantins, modalidade EaD, para servidores (as) vinculados(as)
ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, credenciados(as) da área de Psicologia que atuam no
assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 307/2022 e a servidora
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
EXCLUSIVA PARA ME/ EPP
Processo nº 22.0.000014235-6- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2022
Tipo: Menor Preço por item.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo
programa “Por Dentro do Palácio da Justiça”, desenvolvido pela Agenda Cultural do Centro de Comunicação do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com visita teatralizada ao Palácio da Justiça Rio Tocantins, pelo período de
12 (doze) meses
Disponibilidade do Edital: Dia 02 de agosto de 2022, no site (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 16 de agosto de 2022, às 13h30min (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063) 3218-4590, das 12h00min às 18h00min,
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 01 de agosto de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 242/2022
ROCESSO 22.0.000018552-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Tais Felix Ribeiro
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 242/2022, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Tais Felix Ribeiro, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 4475443, e
Informação-GGEM nº 28840/2022 evento 4479657, quanto à mudança da comarca e cidade que compõem Núcleo Regional de
Atendimento Multidisciplinar Araguaína para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
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De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Filadélfia e cidade de Filadélfia;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e cidade de Araguaína.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 242/2022, aos Autos
Administrativos 15.0.000013051-3 e 22.0.000018552-7, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 5/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993.
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000020605-2
CONTRATO Nº 313/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Van Lins de Paula
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista
Judiciário - Contador/Distribuidor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão
prestados em Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098
de 2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 244/2021
PROCESSO 20.0.000024653-1
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 244/2021, por mais 12 (doze)
meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93, e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO:
Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 244/2021 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 22/09/2022 a
21/09/2023, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 1 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022
PROCESSO 21.0.000005964-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: BF Construtora e Incorporadora - Ltda
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a supressão de aproximadamente 4,21%, o acréscimo do percentual
aproximado de 20,24% sobre o valor inicial do Contrato nº 14/2022, a prorrogação do prazo para execução da obra por mais 30
(trinta) dias, bem como a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO:
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2.1. As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação do prazo para conclusão da obra por mais 30 (trinta) dias, conforme
Despacho nº 49711, evento 4440873, perfazendo um total de 210 (duzentos e dez) dias.
DA SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO:
Fica suprimido o percentual aproximado de 4,21% sobre o valor inicial do Contrato nº 14/2022, que corresponde à quantia de R$
48.767,50 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Despacho nº 50534/2022,
evento 4447643.
Acresce-se ao Contrato nº 14/2022 o percentual aproximado de 20,24% sobre o valor inicial do Contrato nº 14/2022, que
corresponde à quantia de R$ 234.302,87 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e dois reais e oitenta e sete centavos),
conforme Despacho nº 50534/2022, evento 4447643.
O valor global do Contrato nº 142022, após a supressão e acréscimo, passará de R$ 1.157.532,85 (um milhão, cento e cinquenta
e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 1.343.068,22 (um milhão, trezentos e quarenta e
três mil sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 2 de agosto de 2022.

Extratos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 320/2021
ROCESSO 21.0.000018823-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rejane Pereira Pinto
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 320/2021, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Rejane Pereira Pinto, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 4475484, e
Solicitação-GGEM evento 4475485, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de
serviços na especialidade de serviço social:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Formoso do Araguaia e cidade de Formoso do
Araguaia;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e cidade de Palmas.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 320/2021, aos Autos
Administrativos 5.0.000013051-3 e 21.0.000018823-6, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 5/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993.
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 1 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 337/2022
PROCESSO 22.0.000023883-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Danniara de Castro Rodrigues
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 Peixe e Cidade de São Valério da Natividade.
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: 2 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 344/2022
PROCESSO 22.0.000024051-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Maique de Jesus Pinto
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Novo Jardim.
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: 2 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1167/2022, de 01 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora KEILA ALVES PEREIRA, matrícula nº 353437, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1168/2022, de 01 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor VINICIUS MARTINS JAIME, matrícula nº 357641, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 08/02 a 09/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Renata Do Nascimento E Silva
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1169/2022, de 02 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor WANDERSSON AMORIM NOBRE, matrícula nº 353358, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 02 a 31/03/2023, 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 604/2022, de 02 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 desempenho de mandado classista, da servidora MARIA DAS DORES,
matrícula nº 88533, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA
CRIMINAL, no período de 21/06/2021 a 20/06/2024;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121442;
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 Tornar sem efeito a PORTARIA N° 514/2022, Publicado em 07/07/2022, DJe nº 5222
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
238641

JOCYLEIA SANTOS FALCÃO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/02/2022 à 31/03/2022

238641

JOCYLEIA SANTOS FALCÃO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/04/2022 à 22/07/2022

257244

GRACIELE PACINI RODRIGUES

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

25/07/2022 à 05/08/2022

238641

JOCYLEIA SANTOS FALCÃO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

08/08/2022 à 31/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1170/2022, de 02 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora GINA CARLA RAMOS GEIPEL, matrícula nº 86343, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 31/08/2022, a partir de 02/08/2022 até 31/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 02 a 31/08/2023, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 605/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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, do servidor MARIO SERGIO MELO XAVIER, matrícula nº 254547, ocupante do
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
10/06/2022 a 10/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121541;
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.
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Funcional

Matrícula

Nome

364037

THAISA ALVES DE SOUSA

CEDIDO AO TJTO

54

Cargo

Período

CEDIDA AO TJTO

10/06/2022 à 10/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1171/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor PEDRO BERNARDES NONATO GONÇALVES E SILVA, matrícula nº 358629, relativas
ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1172/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora GABRIELA LEBER DE MACEDO, matrícula nº 358521, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 25/07 a 18/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 18/08/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 18/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1173/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOAO LUIZ DE CARVALHO LOUREIRO, matrícula nº 358230, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 28/07 a 17/08/2022, a partir de 28/07/2022 até 17/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 22/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5240 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2022

55

PORTARIA FÉRIAS Nº 1174/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora JANETE PESSOA DA SILVA, matrícula nº 355904, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1175/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora RAMILLY FERREIRA CARDOSO LEOBAS, matrícula nº 355855, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1176/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor CESAR NOBRE DA SILVA, matrícula nº 353594, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1177/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora JEANE SILVA JUSTINO FILHO, matrícula nº 269528, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, 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.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1178/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARA ROBERTA DE SOUZA MADEIROS, matrícula nº 255446, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1179/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor SPENCER VAMPRE, matrícula nº 237252, relativas ao período aquisitivo 2017/2018,
marcadas para o período de 01 a 15/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 15/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 09 a 23/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1180/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA MARLENE PINHEIRO DE CARVALHO, matrícula nº 152264, relativas ao
período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 18/07 a 16/08/2022, a partir de 02/08/2022 até 16/08/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 10 a 24/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1181/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LETÍCIA LEÃO PEREIRA RESENDE, matrícula nº 354012, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11/09 a 10/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1182/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELSON BRITO DE SENA, matrícula nº 352873, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 11/09 a 10/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1183/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora VERA LUCIA VIEIRA MOURA, matrícula nº 238543, relativas ao período aquisitivo
2015/2016, marcadas para o período de 01 a 10/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 10/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 10/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1184/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA, matrícula nº 991780, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07/03 a 05/04/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1185/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 589, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1186/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LAURA TIMPONI MEDEIROS, matrícula nº 357259, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 20/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 20/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 20/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1187/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor GUILHERME ROCHA DOS SANTOS, matrícula nº 353137, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 20/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 20/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03 a 22/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1188/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor SEBASTIÃO RIBAMAR DA LUZ QUEIROZ, matrícula nº 352688, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1189/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora PATRICIA URCINO IDEHARA, matrícula nº 352554, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 09/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 09/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 09/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1190/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor LINDOMAR JOSE DA CUNHA, matrícula nº 352230, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1191/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor DANILO DE ARAUJO CRUZ OLIVEIRA, matrícula nº 239834, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1192/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor SERGIO FELIPE VERGANI CESPI, matrícula nº 186338, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 30/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 11/09 a 10/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1193/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCIRAN DE LIMA, matrícula nº 126558, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 01 a 14/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 14/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 22/02 a 07/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 606/2022, de 02 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY, matrícula nº 174642,
ocupante do cargo de SECRETÁRIO DE CÂMARA, da unidade de lotação 2ª CÂMARA CRIMINAL, no período de 27/07/2022 a
29/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121493;
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
157837

TULIA JOSEFA DE OLIVEIRA

ESTATUTÁRIO

ANALISTA JUDICIÁRIO

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

27/07/2022 à 29/07/2022
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ESMAT
Editais

EDITAL nº 170 de 2022 – SEI Nº 22.0.000024091-9
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop Google Data Studio –, a se realizar no dia 9 de agosto de 2022, mediante as
condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop Google Data Studio.
Objetivo: Promover o aprendizado quanto ao desenvolvimento de dashboards para exibição de dados para auxiliar na
publicidade dos processos de formação.
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão nos dias 4 e 5 de agosto de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria
Acadêmica da Esmat.
Públicos-Alvo: M Magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 2 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma do 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: 25 vagas
2.2 Distribuição das Vagas:
Unidade Administrativa

Nº de Vagas

Presidência (Magistrados(as))

3

Corregedoria Geral da Justiça

2

Diretoria Judiciária (Núcleo de Parametrização)

1

Diretoria do Centro de Comunicação Social

1

Diretoria de Tecnologia da Informação

8

Coordenação de Gestão Estratégica

2

Escola Superior da Magistratura Tocantinense

7

Egresso Formação em Alfabetização Digital

1

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades no dia 9 de agosto de 2022, das 14h às 15h40; a ser
desenvolvida na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet.
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);
4.3 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pelo Google Meet); porém, para acesso, o aluno deverá
fazer o login pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV);
4.4 A frequência no workshop será registrada com base no Relatório de Acesso emitido pela Secretaria Acadêmica da Esmat;
4.5 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento;
4.6 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

Conteúdo Programático
Data Studio
Apresentação dos Modelos de exemplo
Criação de Dashboard
Conexão dos Dados
Conectando planilhas de dados distintas
Temas
Menus

9/8/2022

Das 14h às 15h40

Gráficos
Tabela
Dimensões
Métricas
Períodos
Filtros
Visão geral
Rosca
Mapa Geográfico
Controle de Filtros
Período de data
Filtro geral de dados
Filtro para gráficos específicos
Visualização
Criação de páginas
Imagens
Grids (Retângulos, Círculos, etc.)
Compartilhamento
Compartilhando com outros colaboradores
Geração de link para visualização
Publicar dashboard no site ou intranet
Gerar arquivo PDF
Programar entrega automática de relatórios por e-mail

Carga Horária Total

2 horas-aula

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome

Maruza Gabrielle Martins Campelo

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Católica de Pernambuco (2019) e graduanda no curso de Analise de
Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Senac. Pesquisadora do Cactos - Núcleo Unicap de Estudos de Gênero (desde 042017). Professora voluntária no Projeto de extensão "Pré-Universitário Unicap - 2020"; bolsista FACEPE no Museu de Arqueologia
Síntese do Currículo da Unicap (2016 - 2017); voluntária no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNICAP ( 2017-2018 e 20182019); estagiária do Instituto Dom Helder Camara (2018 - 2019) e bolsista CAPES no Programa Residência Pedagógica (2018 2019). Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: Estudos de Gênero, História e Educação,
Meios de comunicação e Literatura.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as) e magistrados(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento
Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do evento-atividade, pelo email saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de capacitação custeadas ou
promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento
previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser encaminhados ao Conselho de
Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 2 de agosto de 2022.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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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.

