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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações às partes
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0006036-16.2022.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
INTERESSADOS: E. DO T. E I. DE G. P. DO E. DO T. – I. T.
PROC. ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
INTERESSADA: M. A. B.
ADVOGADO: NARCIZZO MARCOS FERREIRA NETO – OAB/TO008997
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ADOLFO AMARO MENDES – Relator ficam as partes interessadas nos
autos epigrafados INTIMADA da seguinte DECISÃO: “Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E SAÚDE PÚBLICA DA COMARCA DE PALMAS, em razão do declínio realizado a este órgão
singular pelo JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PALMAS – COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. No
dia 7/7/2022, esta Corte de Justiça, por meio de seu Tribunal Pleno, à unanimidade, admitiu o Incidente de Assunção de
Competência (IAC) por mim apresentado, a fim de fixar tese sobre o seguinte tema: competência para processar e julgar
demanda em que se pede a aplicação da alíquota de 11% sobre o valor dos proventos recebíveis que supere o limite máximo do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos dos arts. 14, III, e 16 da Lei Ordinária n. 1.614/2005, do Estado do
Tocantins, se o Juízo do 1º Juizado Especial – competência da fazenda pública – ou o Juízo da Vara de Execuções Fiscais e
Saúde Pública, ambos da Comarca de Palmas. A despeito da admissão, pude observar, entretanto, que começaram a ser
distribuídos nesta Corte de Justiça diversos conflitos negativos de competência sobre a mesma temática e envolvendo os
mesmos juízos de primeiro grau, os quais, inclusive, estão sendo levados a julgamento nas Câmaras Cíveis, em que se percebe
a existência de resultados tanto num como noutro sentido, ou seja, ora reconhecendo a competência do JUÍZO DO 1º JUIZADO
ESPECIAL, ora a do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E SAÚDE PÚBLICA, ambos da Comarca de Palmas, o que
desencadeia decisões conflitantes e inegável insegurança jurídica. A apresentação deste IAC, inclusive, deu-se com precípuo e
único de prevenir divergência sobre a matéria. Como bem salientado no voto, [c]omo já há um entendimento da 1ª Câmara Cível
firmando a competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Saúde Pública da Comarca de Palmas para processar e julgar
tais demandas, cujo argumento centralizou-se no fato de que a contribuição previdenciária possui natureza de crédito tributário,
atraindo a incidência do art. 1º, III, da Resolução n. 6/2019 e art. 3º, § 5º, da Resolução n. 89/2018, ambas desta Corte de
Justiça, é necessário, com este conflito distribuído à 2ª Câmara Cível, prevenir divergência interna e, com isso, assegurar
decisões isomórficas. Ademais, há se registrar que não faz sentido algum, no plano prático, a tramitação de um IAC perante o
Tribunal Pleno, cuja tese a ser fixada busca prevenir divergência intra muros, além de respeitar o juiz natural da causa, e,
concomitantemente, a submissão a julgamento, pelas Câmaras Cíveis, de processos que deveria estar aguardando a conclusão
do mencionado IAC, permitindo-se, nessa equação, o respaldo a decisões isomórficas, em respeito último ao próprio
jurisdicionado. É necessário, portanto, a determinação de suspensão, tanto em primeiro quanto em segundo grau, de todos os
processos versando sobre o tema admitido. A despeito de a determinação de suspensão em IAC não estar expressamente
previsto em lei, nem de o referido mecanismo de formação de precedente qualificado não estar abrangido no rol do art. 928 do
CPC, é inegável que ele se insere também, pela leitura sistêmica e teleológica do referido instituto, na qualificação de casos de
julgamento de casos repetitivo, seja de direito material ou processual, devendo, pelo menos quanto ao ponto, ser determinada, a
fim de preservar e resguardar a segurança jurídica, a suspensão de processos que versem sobre o tema admitido pelo
colegiado. Nesse passo, e por analogia ao que se emprega nos casos de IRDR, uma vez admitido o IAC, pode o relator, diante
de uma situação peculiar em que se exige não só prevenir, mas também dar segurança ao jurisdicionado através de tutelas
jurisdicionais isomórficas, em se tratando de mesmas ou similares questões jurídicas, suspender os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que tramitem no estado ou na região, a depender das circunstâncias fatuais evidenciadas, fazendo-se,
por conseguinte, as devidas comunicações e publicidades (arts. 982 do CPC). Há se mencionar, por outro lado, que a
determinação de suspensão em sede de IAC – o qual se faz no presente – não é novidade nem mesmo beira ao ineditismo,
porquanto assim já foi feito pelo STJ nos IAC’s 7 e 11, respectivamente, REsp’s 1806608/PA e 1806016/PA e REsp 1830327/SC,
o que, mais ainda, faz-se evidente, tal como acima mencionado, que o referido instituto está inserido, pela lógica sistêmica, e
para os fins devidos (vinculação ao precedente qualificado), no contexto dos casos repetitivos. Como bem disse o ministro OG
FERNANDES, por ocasião do julgamento da admissão pelo STJ do IAC n. 11 - REsp 1830327/SC –, [c]aso não haja suspensão,
os processos similares que tramitam no país continuarão a ser julgados, o que findará por gerar o trânsito em julgado de
decisões em possível conflito com a tese que vier a ser fixada no presente incidente de assunção de competência. Isso geraria
quebra de isonomia e insegurança jurídica. Demais a mais, impende salientar que o sobrestamento de processos será
determinado pelo relator, nos casos previstos em lei (art. 262 do RITJTO). Por todo o exposto, a fim de prevenir decisões
conflitantes pelos órgãos fracionários desta Corte e de resguardar a segurança jurídica, determino, nos termos do art. 982, I, do
CPC e art. 262 do RITJTO, o sobrestamento dos processos individuais que, tramitando em qualquer um dos juízos suscitante e
suscitado, versem sobre a aplicação da alíquota de 11% sobre o valor dos proventos recebíveis que supere o limite máximo do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos dos arts. 14, III, e 16 da Lei Ordinária n. 1.614/2005, assim
como, igualmente, os conflitos negativo de competência que, envolvendo os mesmos juízos, tenham como discussão o tema
admitido, cuja tese será, doravante, fixada. Encaminhem-se os autos processuais ao NUGEPAC, para conhecimento e
anotações devidas. Em seguida, intime-se a Procuradoria de Justiça, de conformidade com os prazos legais e regimentais. Sem
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prejuízo, publique-se esta decisão no Diário da Justiça, bem como seja comunicada a Presidência desta Corte de Justiça, para
os fins de mister. Cumpra-se. Palmas, 12 de agosto de 2022.”

Intimações de acórdãos
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000400-64.2002.8.27.2706/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROC. ESTADO: PAULA SOUZA CABRAL
APELADO: EURIPEDES ELCIRO DE CASTRO (RÉU) – PESSOA FÍSICA
DEF. PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL
APELADO: EURIPEDES ELCIRO DE CASTRO (RÉU) – PESSOA JURÍDICA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL APÓS 01 DE SUSPENSÃO
DO PROCESSO NÃO DECORRIDO. FAZENDA PÚBLICA QUE NUNCA SE MANTEVE INERTE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Denota-se em tese que não houve decisão que ordenou o arquivamento, tomando a
magistrada sentenciante como termo inicial a data de 03/11/2014 (evento 18 dos autos de origem), assim sendo, o prazo
prescricional, iniciaria em 03/11/2015. Neste ínterim, denota-se, que o Ente Estatal, ora apelante sempre peticionou nos autos,
requerendo o prosseguimento do feito (ou seja realização de penhora on line, ou penhora/busca de bens do apelado,
apresentação de planilha atualizada do débito), ou seja, anterior ao lustro prescricional de 05 (cinco) anos, não havendo se falar
em prescrição intercorrente, devendo ser esta afastada. 2- Recurso conhecido e provido. 3- Sentença cassada.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso de apelação, dou-lhe provimento para cassar a sentença singular, e afastar a prescrição pronunciada, nos termos adrede
expostos, assim, determino o prosseguimento do feito mediante a obediência aos dispositivos da LEF, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017711-26.2020.8.27.2706/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: ODONTOPREV S.A. (RÉU)
ADVOGADO: WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO – OAB/BA 011552
APELADA: JOSIANE NEVES MACIEL (AUTOR)
ADVOGADAS: MARIANA PEREIRA DA SILVA – OAB/TO 010317 E RANIELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA E DUTRA – OAB/PA
011757
INTERESSADO: BRADESCO DENTAL S/A (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). ÔNUS DA PARTE RÉ/RECORRENTE DE
COMPROVAR A NOTIFICAÇÃO DA AUTORA ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA (ART. 13,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98). NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM READEQUADO.
SENTENÇA ULTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ainda que sinteticamente, todos os argumentos da
parte ré foram contemplados na sentença, bem como na decisão dos embargos declaratórios interpostos pela recorrente.
Nulidade por deficiência na fundamentação não configurada. 2. O caso dos autos deve ser visto sob a ótica da distribuição do
ônus da prova. Note-se que, no caso em comento, para propiciar a mais ampla defesa das requeridas, o juízo de primeiro grau
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, já no momento inicial do processo, no
despacho que determinou a citação, decisão que foi mantida em sede de agravo de instrumento. 3. Em que pese ao fato de estar
ciente do seu ônus probatório, a recorrente, em sua contestação, alegou, mas não comprovou, que procedeu em exercício
regular do direito. Isso porque, embora tenha alegado que a autora se encontrava inadimplente, não o comprovou. Também lhe
cabia comprovar que não houve (como alegou) recusa no atendimento da autora, uma vez que tenha precisado se valer do plano
de saúde odontológico contratado. 4. Com relação à prévia notificação da autora antes da rescisão do contrato, nada alegou a
apelante em sua contestação, somente trazendo tal fato à lume no momento de interposição dos embargos declaratórios em face
da sentença, ocasião em que alegou ser verdadeira a assinatura da autora no documento juntado pela própria com a inicial.
Sucede que, desde o momento inaugural do processo de origem, a autora alega que a assinatura constante em referido
documento não lhe pertence e, tendo em vista a inversão do ônus da prova, cabia à ré/recorrente comprovar o contrário, o que
não fez. 5. Nesse passo, corretamente houve a condenação da apelante no pagamento de danos morais e materiais em favor da
autora, pois que, diante de todas as provas juntadas aos autos, novamente, repiso, avaliadas conforme o ônus da prova
distribuído desde o momento inaugural do processo, o que se infere é o não cumprimento da obrigação da requerida/apelante de
notificar a consumidora da mora, antes de rescindir o contrato, obrigação essa prevista no art. 13, parágrafo único, II, da L ei nº
9.656/98. 6. Em casos como o dos autos, no qual há a rescisão de contrato de plano de saúde sem a prévia notificação do
consumidor quanto à sua mora, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que é caso de indenização por danos morais, já que
o consumidor é privado da utilização do plano de saúde no momento em que mais precisa da sua assistência. 7. Não obstante, a
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sentença extrapolou o pedido da parte autora, concedendo-lhe mais que o pedido, tratando-se de provimento jurisdicional ultra
petita. É que a autora, na inicial, requereu a condenação das rés em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco) mil reais e,
não obstante tenha o pedido se limitado a esse teto, foram as requeridas condenadas em R$6.000,00 (seis mil reais). Nesse
caso, inegavelmente deve ser minorado o quantum reparatório fixado. 8. Os danos morais devem ser readequados para a monta
de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as condições socioeconômicas da recorrente em cotejo com as da recorrida.
Tratando-se a recorrente de pessoa jurídica de grande porte, a condenação em valor irrisório não teria condão reparatório e
dissuasório. 9. Provimento parcial do recurso, para minorar a indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco
mil reais), mantida a sentença em seus demais termos. Incabível a redistribuição do ônus sucumbencial, porque a recorrente
permanece vencida, não decaindo a autora de nenhum dos pedidos formulados na inicial. Honorários sucumbenciais majorados
em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 15ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte recorrente, tão somente para minorar a indenização por danos morais fixada, para o patamar
de R$5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que a sentença proferida, nesse ponto, é ultra petita. Mantenho, outrossim, a sentença
em seus demais termos. Deixo de redistribuir o ônus sucumbencial porque a recorrente permanece vencida, não decaindo a
autora de nenhum dos pedidos formulados na inicial. Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC. É o meu voto, que apresento aos Desembargadores componentes da 5ª
Turma Julgadora, da 2ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a
Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de
Justiça, VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 17 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007891-64.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: FERNANDA GOMES ALMEIDA
ADVOGADOS: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA – OAB/TO 04846B E RENATO MARTINS CURY – OAB/TO 04909B
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. ESTADO: PAULA SOUZA CABRAL
INTERESSADO: F. G. ALMEIDA EIRELI – ME
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS. CRITERIO DE FIXAÇÃO – JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO LITIGADA DEVIDAMENTE ABORDADA E SOLUCIONADA PELO COLEGIADO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1- Inexiste omissão no acórdão embargado quando a matéria for nele
devidamente enfrentada de forma clara, lógica e expressa. 2- Verificando-se que as teses do recurso visam a reapreciar matéria
já decidida, a fim de prevalecer os argumentos do Recorrente, não há como acolhê-las, pois inadmissível tal hipótese na estreita
via dos aclaratórios. 3- É de se considerar, ainda, que STJ tem julgado posterior a tese jurídica fixada no Tema1.076, em que
esclarece que a controvérsia sobre a definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em
que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal “não coincide
com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados”. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5),
Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.). 4 – O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de
Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução
fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes
do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. 5 - A exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na
instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 6- Embargos conhecidos e não providos.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 15ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER dos
Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, pois
não padece o acórdão embargado dos vícios apontados pela Embargante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram
acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA
PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça, VERA NILVA
ÁLVARES ROCHA. Palmas, 17 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012171-52.2011.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
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PROC. JUSTIÇA: MARCOS LUCIANO BIGNOTI
APELADO: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES (RÉU)
ADVOGADOS: RODRIGO DE CARVALHO AYRES – OAB/TO 004783, ALEANDRO LACERDA GONÇALVES – OAB/TO 02042B
E JOSANILTON GUALBERTO SILVA – OAB/TO 006665
APELADO: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS (RÉU)
ADVOGADO: ARISTÓTELES MELO BRAGA – OAB/TO 02101B
APELADA: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU)
ADVOGADOS: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA – OAB/TO 03115B, JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA –
OAB/TO 004454 E NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS – OAB/TO 05668B
APELADO: RAINEL RODRIGUES PEREIRA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO DE LOTES
URBANOS DO ESTADO DO TOCANTINS. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI N.º?14.230/2021. RETROATIVIDADE
DA NORMA MAIS BENÉFICA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. 1. A Lei nº 14.230/2021, publicada em 26.10.2021, que altera a Lei nº 8.429/1992 (LIA), introduziu normas mais
benéficas à parte imputada como ímproba; de maneira que, deve ser aplicada nas ações de improbidade administrativa em
curso, mesmo àquelas ajuizadas antes da vigência da nova lei, em decorrência e por imposição da extensão de princ ípios do
direito penal ao administrativo sancionador, dentre os quais, o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5º,
XL, CF/88. 2. A Lei 8.429/92 (alterada) prevê em seu art. 1º, §4º que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta
Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador". O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que: "o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da
República, alcançam as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador" (STJ, Recurso em Mandado de Segurança
37.031/SP, rel. ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018). Logo, é aplicável retroativamente
a Lei nº 14.230/21. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONADORA. ART.23 DA LEI
8.429/92 (REDAÇÃO DADA LEI 14.230/2021). RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO. 3. A
Lei Federal n. 14.230/2021 trouxe alterações substanciais a Lei 8.429/1992 (LIA), inclusive quanto à tipologia normativa dos atos
de improbidade administrativa e suas sanções, quanto a matéria relativa a aplicação da prescrição; razão pela qual, deve ser
aplicada ao caso, ainda que referente a atos praticados antes de sua vigência. 4. A presente ação de improbidade administrati va
foi ajuizada em 16/05/2011, sendo este o primeiro marco interruptivo da prescrição (art. 23, §4º, I, da LIA), e a partir do qual o
prazo recomeça a correr pela metade (4 anos) ao da prescrição geral, conforme disposto no art. 23, §5º, da LIA. 5. Com efeito ,
verifica-se que entre o único marco interruptivo (ajuizamento da ação) até o presente momento, considerando que não houve
sentença condenatória (art. 23, §4º, II da LIA), não ocorreu qualquer outra causa que interrompesse a contagem prescricional;
tendo ultrapassado período superior a 4 anos, alcançada a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, que deve ser
decretada de ofício, consoante art. 23, §8º da LIA. 6. Reconhecida a ocorrência da intercorrente, julgo extinto o feito, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC; sem condenação em custas nem honorários. Resta?prejudic ado o recurso
de apelação do Parquet.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, reconhecer e
decretar a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora descrita na inicial, com fulcro no art. 23, §4º, I c/c §§ 5º e 8º, da
Lei 8.429/92 (alterada pela Lei 14.230/2021); para julgar extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do
CPC.Não há condenação em honorários advocatícios, nem em custas processuais. Assim, prejudicado o recurso interposto, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052552-12.2019.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR)
PROC. MUNICÍPIO: JULIA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ
APELADO: ARACIRENE FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE PALMAS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EQUÍVOCO NA
MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PROCESSAMENTO DO FEITO SOB PENA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SENTENÇA
CASSADA. 1- Em observância aos princípios da autotutela e da supremacia do interesse público, deve ser cassada a sentença
que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento sem que tenha ocorrido a efetiva satisfação da obrigação, ainda que ta l pedido
decorra do exequente, sob pena de prejuízo ao erário. 2- Recurso conhecido e provido. 3- Sentença cassada.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso manejado e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução
fiscal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Às partes e aos advogados

Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Nº 0001167-04.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: BEATRIZ DOS SANTOS NUNES e outros
RÉU: HELIO ALVES DIAS
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema
eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0001375-85.2022.8.27.2702/TO
REQUERENTE: MARILEI DE FATIMA DIAS SANTOS
REQUERIDO: FLUVIO FRANTIESCOLI DIAS
SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento
de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos
arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc.
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.
Reclamação Pré-processual Nº 0001376-70.2022.8.27.2702/TO
RECLAMANTE: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
RECLAMADO: ROBERTO CASTELO BRANCO DOS SANTOS SOARES
SENTENÇA Tratando-se de Reclamação Pré-processual e, não havendo acordo, conforme denota-se da ata de audiência,
determino o arquivamento, devendo, caso tenha a parte interesse, propor a ação pelos meios ordinários do eproc. Intimem-se.
Arquive-se. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.
Reclamação Pré-processual Nº 0001417-37.2022.8.27.2702/TO
RECLAMANTE: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
RECLAMADO: IZABEL RODRIGUES DE SOUZA
SENTENÇA Tratando-se de Reclamação Pré-processual e, não havendo acordo, conforme denota-se da ata de audiência,
determino o arquivamento, devendo, caso tenha a parte interesse, propor a ação pelos meios ordinários do eproc. Intimem-se.
Arquive-se. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.
Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0001397-46.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
RÉU: NARDELLE PEREIRA DE SOUZA
SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento
de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos
arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc.
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.
Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0001379-25.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
RÉU: ADINA RODRIGUES DE MORAES
SENTENÇA Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de
mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos
arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc.
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.
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Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0001423-44.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
RÉU: JESSICA LORRANY NEVES SOARES
SENTENÇA Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de
mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos
arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc.
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.
Homologação de Transação Extrajudicial Nº 0001399-16.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
RÉU: MIKAELLY FREITAS SOARES PEREIRA
SENTENÇA Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de
mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos
arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc.
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.

ARAGUAINA

1ª vara cível
Boletins de expediente
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000533-33.2007.8.27.2706/TO
AUTOR: WANGELA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA
RÉU: ERIK FERREIRA DOS SANTOS - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 162: "Trata-se de ação de reparação de danos morais decorrente de acidente de trânsito,
ajuizada por Wângela Aparecida de Souza Almeida em face de Erick Ferreira dos Santos, na qual alega que envolveu em
acidente de trânsito em razão da imprudência e imperícia do requerido, tendo acionado lesões corporais. Requer a reparação por
danos morais correspondente ao valor de 100 salários mínimos, com juros e correção monetária desde a data do evento danoso,
e a concessão da justiça gratuita. No evento 141, consta deferimento da citação por meio de edital. Contestação do pedido por
negativa geral (evento 154), em função da curadoria especial da Defensoria Pública. As partes foram intimadas para indicarem
as provas que pretendem produzir, os pontos controvertidos pertinentes ou requerimento para julgamento antecipado da lide
(eventos 156 e 157). A parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (evento 160). A parte requerente nada
manifestou (evento 159). É o breve relatório. Com fulcro no art. 357 do CPC/2015, passo a deliberar sobre o saneamento e
organização do processo. 1. Processo regularmente desenvolvido e instruído. 2. Do exame, vejo que a resolução da questão
depende simplesmente do cotejo das provas já produzidas com a legislação aplicável ao caso. 3. Eventuais preliminares serão
analisadas quando da prolação da sentença. 4. Destarte, o feito comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC),
posto que as provas até então produzidas são suficientes para a formação do convencimento do juízo. Nesse particular, é
importante destacar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, indeferir a produção de provas que não
irão influenciar no julgamento do mérito da causa, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e da duração
razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII e CPC, art. 4º). 5. No caso dos autos, entendo que o conjunto probatório mostra-se
suficiente ao deslinde da controvérsia e a ampliação da instrução probatória, com a realização de audiência de instrução e
julgamento em nada poderia acrescentar ao efetivo elucidar da causa. 6. Isso posto, declaro saneado o
processo. DETERMINO: AGUARDE-SE o prazo de 05 (cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável esta
decisão, VENHAM-ME os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.

2ª vara da família e sucessões
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos
de Interdição/Curatela, processo n° 0001248-43.2019.8.27.2706 requerido por ADENILSON ALVES DOS SANTOS, em face de
SIMONE ALVES VIEIRA COSTA, sendo o presente para intimar o(a) requerente, Sr(a). ADENILSON ALVES DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 1440241 SSP/TO, CPF nº 071.844.981-94, filho de Aldenor Francisco dos
Santos e Simone Alves, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu
advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E
para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da
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Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 26/08/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, técnica judiciária, que o digitei.

Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº
00009239720218272706, ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS LEAO DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, portador
do RG nº 3944081, inscrito no CPF sob o nº 658.428.804-82, residente na Rua 33, Qd. 09, Lt. 23, Parque do Lago, Araguaína,
TO, CEP: 77814-420, em face de ANTONIO DOMINGOS LEAO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador(a) do RG
nº. 1625762 SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº. 709.776.561-52, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com
retardo mental moderado, com comprometimento significativo do comportamento. Pela Juíza, no evento 61, foi prolatada a
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO, Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do
CPC/15, decreto a interdição de ANTONIO DOMINGOS LEÃO DOS SANTOS, declarando-o incapaz para as práticas de atos de
conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhes como curador seu irmão FRANCISCO DAS CHAGAS LEÃO DOS
SANTOS. Advirto o Curador de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza
pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados
exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente.
Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do
art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a
gratuidade judiciária para ambas as partes. Honorários pela parte. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito
em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o
presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
no dia 21/07/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, Técnica do Judiciário, que o digitei e subescrevi.

Central de execuções fiscais
Editais de intimações com prazo de 15 dias
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 501738525.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de D. M. ALMEIDA DE SOUSA e DIVINA MADELA ALMEIDA DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 07.488.321/0001-26 e
326.603.401-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 67 dos autos em epígrafe,
a seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o
pedido da exequente (evento 58) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e seu sócio no cadastro de proteção de
crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Promova por intermédio sistema
SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seu sócio representante junto ao SERASA; 2. Intime-se as
partes da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja
perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-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 29 dias do mês de julho de 2022. Eu, MAIKY
LONARD MOREIRA SILVA, 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 001536374.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de BIG CARDOSO LTDA e NILTON CARLOS RIBEIRO
SANTANA, CNPJ/CPF nº 12.103.890/0001-46 e 632.764.881-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
Decisão proferida no evento n.º 105 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo
3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 86) para determinar a inclusão da
pessoa jurídica e seu sócio representante no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Vara
de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema SerasaJud,
a inclusão do nome da empresa executada e seu sócio representante junto ao SERASA; 3. Mantenham-se os autos
suspensos conforme determinado no evento 76. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de
edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo
que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
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ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de agosto de
2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS, Nº 6254955
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): JULIANE BARBOSA COSTA CARNEIRO - CPF/CNPJ n°: 59683830110, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001764172.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 7.462,77 (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), representada pela CDA
n°20210040823 a 20210040838 datada de 12/07/2021, 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 Civi l,
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: "Ante ao
exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais
e Saúde que: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias." 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 agosto de 2022. Eu, INGRID
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS, Nº 6255332
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): MARIA DO CARMO MACIEL DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 05554231152, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001939719.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 1.214,55 (um mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA
n° 20210043372, datada de , 27/07/2021, 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: "Ante ao exposto,
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde
que: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias." 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 agosto de 2022. Eu, INGRID
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS, Nº 6255477
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): JANY SARA BRITO DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 01296488179, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019318-40.2021.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.501,48
(dois mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20210043414, datada de 28/07/2021,
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: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado
pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime o exequente acerca do presente
despacho; 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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no
prazo de 30 (trinta) dias." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
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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 agosto de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6260057
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): KEYLLA DE SOUSA ARAUJO GARCIA - CPF n°: 879.063.683-04, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026433-49.2020.8.27.2706,
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$
1.163,04 (um mil, cento e sessenta e três reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200037073, datada de
03/06/2020, 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: "( Ante ao exposto, DEFIRO o
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. 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 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 6260085
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): MANOEL DO NASCIMENTO BARROS - CPF/CNPJ n°: 14744295304, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002020269.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 1.795,30 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), representada pela CDA n°
20210044402, datada de 20/08/2021, 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: "Ante ao exposto,
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde
que: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 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° 6260693
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): DJALMA RAMOS BATISTA JÚNIOR - CPF/CNPJ n°: 03994302102, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001714106.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 6.594,64 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), representada pela CDA
n° 20210041082, datada de 13/07/2021, 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: "Ante ao exposto,
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde
que: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar
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ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 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° 6261522
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): DAVID DIAS DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 07109792153, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017131-59.2021.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.000,47
(três mil reais e quarenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20210042440, datada de 15/07/2021, 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: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo
exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime o exequente acerca do presente despacho;
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 Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30
(trinta) dias. 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 agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6251435
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6251533
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 002934808.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de M.A LOURENÇO NEVES - ME, CNPJ/ nº
37.313.541/0001-80, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 42 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o
exequente da presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso
seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e.
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art.
932, III); d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como
realize todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado
o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se.
Intime-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 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário,
que o digitei.
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Às partes e aos advogados
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029356-82.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: POLLYANA PEREIRA MENDANHA MUNIZ
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029348-08.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: M.A LOURENÇO NEVES - ME
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016676-94.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: SELMA MARIA JACO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sem condenação em custas processuais finais, tendo em vista a
informação de pagamento do débito (evento 11), ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017757-78.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: PAULO SERGIO TAKAHAGASSI
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 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; 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022544-87.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: EDVANE OLIVEIRA BRITO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
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admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023307-88.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NATHALY LOPES BARRETO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010618-12.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009452-71.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: A.S.BESSA - GAS - ME
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007572-44.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: I. A. VELOSO - MERCHANDISING
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007449-46.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CLAYTON ROSA RODRIGUES
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Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006902-06.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MIRIAM AIRES DA CRUZ 58464182104
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006837-11.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MESSIAS PEREIRA BORGES FILHO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006681-23.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: LUIZ GUSTAVO BARROS COELHO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006115-45.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE SOUZA
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 as
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 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; 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
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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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006113-41.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ANTONIA IVANDECIA DE SOUSA ALENCAR
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, tendo em vista a
informação de pagamento do débito (evento 11), ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. Os honorários
advocatícios 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 havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004825-24.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ALEXANDRE DE SOUSA MARTINS
Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face
da manifesta nulidade da execução. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incis os I,
II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimo as partes acerca do contéudo da presente sentença. Ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando
nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ,
RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE
o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
13/2016/CGJUS/TO. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004560-90.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: PEDRO ALEXANDRE ALENCAR
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 dos honorários advocatícios, com base
no entendimento do STJ (REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6), bem como, às despesas processuais finais, uma vez que, não foi
instaurada lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas
cautelas de praxe. Cumpra-se.
EXECUÇÕ FISCAL Nº 0003519-20.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GESMAR VICENTE FERREIRA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003515-80.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GERUZA TELES DOS SANTOS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
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admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003513-13.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GERLEI ROCHA ROLINS DE QUEIROZ
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença;
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 2052/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 26 de agosto de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
26/8/2022 à 02/9/2022.
O DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo
Senhor DEUSAMAR ALVES BEZERRA, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
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II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designado o Dr. Antônio Dantas de Oliveira Júnior, Juiz de Direito titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 26/8/2022 às 11h59 do dia 02/9/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Nayara Rodrigues Nogueira Morais, Técnico Judiciário, lotado(a) na 2ª Vara Criminal da
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63) 99971-7727.
§ 2º. Fica designada a Oficiala de Justiça Avaliadora Patrícia Marazzi Bandeira Cardoso, telefone (63) 99201-7656, para
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63) 99104-1430, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins.
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, com
suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63) 99966-4032, e, e-mail
gerenciajudicial@saude.to.gov.br.
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DEUSAMAR ALVES BEZERRA
Juiz de Direito - Diretor do Foro em substituição

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0025027-56.2021.8.27.2706
Acusado: JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA
Vítima: FRANCIMARIA VIEIRA DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): FRANCIMARIA VIEIRA DA
SILVA, brasileira, união estável, doméstica, natural de Peri-mirim/MA, nascida no dia 07/09/1989, filha de Maria de Fátima Vieira
da Silva, CPF n° 017.614.592-36, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao
disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se
em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos
atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa...".
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Inquérito Policial - PORTARIA
Nº dos Autos: 0014161-86.2021.8.27.2706
Acusado: JOÃO PAULO SANTOS SILVA
Vítima: PAULA FERREIRA DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): PAULA FERREIRA DA SILVA,
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 22/01/1992, filha de Marina Ferreira da Silva e Pedro Ferreira da Silva,
inscrita no CPF n° 015.703.302-39, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Assim, com base no art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE da parte investigada...".

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0029809-77.2019.8.27.2706
Acusado: RAFAEL DE JESUS FERNANDES
Vítima: NIKAELLY DIAS BRITO
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): RAFAEL DE JESUS
FERNANDES, brasileiro, convivente em união estável, motorista, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido aos 08/12/1988,
filho de Edmundo Fernandes da Silva e Antônia Maria de Jesus, CPF nº 042.091.421-82, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo
mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR RAFAEL DE JESUS
FERNANDES, brasileiro, convivente em união estável, motorista, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido aos 08/12/1988,
filho de Edmundo Fernandes da Silva e Antônia Maria de Jesus, CPF nº 042.091.421-82, como incurso nas sanções do artigo
129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 61, II, “a”, do mesmo diploma, e art. 7º, I, da Lei 11.340/06...Fica o acusado, portanto,
condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) meses de detenção...".

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0015045-28.2015.8.27.2706
Acusado: FRANCISCO MARCIO SOUSA SILVA
Vítima: GABRIELA FERRAZ DE AZEVEDO BARROS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): FRANCISCO MARCIO SOUSA
SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 11/01/1985, filho de Rita Sousa Silva, inscrito no CPF n. 964.327.993-68, e
RG n. 165799720018, SSP/MA, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Diante do exposto, e de tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE, a
pretensão punitiva estatal, e como consequência natural, CONDENO o réu FRANCISCO MÁRCIO SOUSA SILVA, nas penas do
artigos 213, caput, 147, caput, 148, caput, e § 1º, incisos I e V, c/c, artigos 69 e 61, alíneas “a” e “f”, todos do Código Pen al,
aplicando-se o disposto no artigo 7º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.340/06 e Lei n.° 8.072/90...Em sendo aplicável ao caso a regra
disciplinada pelo art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso material), fica o réu Francisco condenado definitivamente a pe na
de 14 (quatorze) anos de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao disposto nos artigos 213,
caput, 147, caput, 148, caput, e § 1º, incisos I e V, c/c, artigos 69 e 61, alíneas “a” e “f”, todos TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA/TO GABINETE DO JUIZ Avenida Filadélfia, n.º 3.650, Setor
das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP - 77813-905 - Fone/Fax (63) 3501-1500 35/37 Antonio Dantas de Oliveira Júnior
Juiz de Direito do Código Penal, aplicando-se o disposto no artigo 7º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.340/06 e Lei n.° 8.072/90...".
"...A Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o Desembargador
HELVECIO DE BRITO MAIA NETO, conhecer do recurso por próprio e tempestivo, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE AMEAÇA, DECLARANDO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, com base nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código
Penal, reduzindo a pena aplicada ao apelante Francisco Marcio Sousa Silva para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado...".
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FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania cível
Portarias

Portaria Nº 1976/2022 - PRESIDÊNCIA/DF FORMOSO, de 17 de agosto de 2022
Dispõe sobre o ponto facultativo/feriado no âmbito da Comarca de Formoso do Araguaia/TO. O Doutor VALDEMIR BRAGA DE
AQUINO MENDONÇA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Formoso do Araguaia/TO, usando das atribuições que
lhe compete, etc. CONSIDERANDO o contido na Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins N. 10, DE 11 DE
JANEIRO DE 1996; CONSIDERANDO o feriado religioso do dia do evangélico na municipalidade de Formoso do Araguaia/TO
(23 de agosto de 2022), conforme Lei Municipal n. 613/2005; CONSIDERANDO o DECRETO N. 165, de 12/08/2022; RESOLVE:
Art. 1º. ACOLHER o Decreto N. 165, de 12/08/2022, sendo ponto facultativo o dia 22 de agosto de 2022, no âmbito do Poder
Judiciário na Comarca de Formoso do Araguaia/TO; Art. 2°. Serão suspensas todas as atividades forenses no dia 22 de agosto
de 2022 e ficam prorrogadas para o primeiro dia útil seguinte os prazos processuais que se venceram no referido dia. Art. 3º.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4°. Remeta-se cópia desta à Presidência do Tribunal de Justiça, à
Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério Público Estadual, à Delegacia de Polícia, à Defensoria Pública desta Comarca e à
Comarca responsável pelo Plantão. Comunique-se a Douta Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
Publique-se no Diário da Justiça. Publique-se. Cumpra-se.

GUARAÍ

1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS.
O Magistrado FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este
Juízo 1a Vara Cível, tramitam os autos da Ação abaixo:
Processo n° 00015051820228272721 – Chave Processo: 651277004522
AÇÃO DE USUCAPIÃO
AUTOR: JOAO NAZARENO BRITO
ADVOGADO: LUZIA ALVES BRITO GUIDA (OABTO 007352)
RÉU: TARCÍSIO SILVÉRIO
FINALIDADE:
CITAÇÃO dos EVENTUAIS INTERESSADOS.
DESPACHO do evento 4: “EXPEÇA-SE edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação de eventuais interessados.. INTIMEMSE. CITEM-SE. CUMPRA-SE. Guaraí, data do sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA. Juiz de Direito’’.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel usucapiendo tem como as seguintes descrições: “um lote de terreno, na
cidade de Guaraí/TO, situado na Av. Triângulo, esquina coma rua da Liberdade, 3185, setor Alvorada, com 367,50m², sendo 11
metros de frente para a Av. Triângulo; 13,50 metros da outra lateral limitando com a Rua da Liberdade, constituído pelo lote nº 1,
qd. 06, lt. Alvorada”.
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 1º de agosto de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí – TO, CEP 77700-000. Eu,
Walter Lima Prado Neto, Servidor de Secretaria, digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias.
O Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc., FAZ
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara Cível, tramitam os
autos da Ação abaixo:
REFERÊNCIA
Processo n° 00007279220158272721 - Chave Processo: 655880211115.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL
Requerente: JOSÉ PEREIRA FILHO
Requerido: DEUZA DA COSTA LOURENÇO, IVONE COSTA LENAS e OUTROS.
FINALIDADE:
CITAÇÃO da herdeira da requerida, IVONE COSTA LENAS, brasileira, comerciante, nascida em 28/10/1960, portadora da RG
nº 3.334.069-9 SSP/PR e CPF nº 456.813.339-49, casada com PEDRO GREGÓRIO MENDES, bem como a herdeira da
requerida, DEUZA DA COSTA LOURENÇO e seu marido DAVID MATIAS LOURENÇO, brasileiros, casados, do lar, portadora
da cédula de identidade nº 3.095.961-2/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 404.255.769-49; agricultor, portador da cédula de
identidade sob o nº 747.193/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 403.275.749- 68, para, no prazode 15 (quinze) dias, apresentar
contestação.
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DESPACHO do Evento 174: "DEFIRO o requerimento formulado no evento 172 para DETERMINAR a citação editalícia das
requeridas. Cumpra-se. Guaraí/TO., data certificada digitalmente. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito"
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 24 de agosto de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu,
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0005917-94.2019.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 155, § 1º, § 4º incisos I e IV
do Código Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: JOSE ALVES DE
SOUSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/11/1982, natural de Araguaína/TO, filho de Maria José de Sousa e de Gilberto
Alves da Silva, inscrito no CPF sob o n° 008.414.641-97, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 18/08/2022. Elaborado por RENATA TAVERNARD VAZ CAIXETA,
estagiária, matrícula 360052, e conferido por mim, AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, Técnica Judiciária, matrícula 234457, que
certifico a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0000720-90.2021.8.27.2721. Incidência Penal: Art. 171 "caput" c/c art. 14, Inc. II
do CP e Art. 299, "caput" do CP. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado:
ADRIANO SOUZA DE FRANCA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/11/1980, natural de Brasília/DF, filho de MARIA MIRIA DE
SOUZA e de JOSÉ DA CRUZ GOMES FRANÇA, portador do RG n.º 1965265/DF, estando atualmente em local incerto e não
sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 25/08/2022. Eu, Aurenivea Souza
Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000060887.2022.8.27.2721, ajuizada por KEYLLA MARIA MENEZES ASEVEDO em desfavor DHANYELL MENEZES ASEVEDO,
brasileiro, solteiro, RG n. 637.308 SSP/TO, CPF n. 054.025.131-39, residente e domiciliado na Rua Dona Maria Amélia
Noleto, 2638, Setor Canaã, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador
de Hipotireodismo congênito com resistência à ação e apresenta deficiência cognitiva CID E.03.1, relativamente incapaz para
exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a Sra. KEYLLA MARIA MENEZES
ASEVEDO, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 73, que, em resumo, tem o
seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e confirmo a
liminar para, decretar a interdição de DHANYELL MENEZES ASEVEDO, com declaração de que é relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei
nº 13.146/2015, por ser portador de Hipotireodismo congênito com resistência à ação e apresenta deficiência cognitiva CID:
E.03.1, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curadora do interditando, a Senhora KEYLLA MARIA MENEZES
ASEVEDO, brasileira, inscrita da CIRG n° 268230 SSP/TO, inscrita no CPF nº 972.901.901-06, residente e domiciliada na Rua
Dona Maria Amelia Noleto, nº 2638, Setor Canaã, Guaraí/TO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis ,
imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida ao curador que os
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valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde,
alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em
consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o
disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob
pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que
o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do
CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações
necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz
de Direito” Aos 02 de agosto de 2022. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos cinco dias do mês de agosto do
ano de dois mil e vinte e dois (09/8/2022). Eu, Leticia de Melo Ribeiro, estagiária, digitei a presente. Eu, Edith Lázara Dourado
Carvalho, Técnica Judiciária, conferi a presente.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
JUIZ DE DIREITO

GURUPI

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0008170.47.2022.827.2722
Denunciado: ADSON BERNARDES DE ASSUNÇÃO
VÍTIMA: S. C. 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 ADSON BERNARDES DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de
Gurupi-TO, nascido em 20.06.1972, filho de Raimunda Macedo da Silva, CPF 905.645.961-91,Incurso nos do 21 do Decreto Lei
3.688/41 e artigo 129 §13 do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº. 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta,
seja instaurado o devido processo penal, observando-se, neste aspecto, o procedimento previsto nos artigos 406 a 497 do, fica
citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8
(oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366
do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Eu Diane Goretti Perinazzo, Diretora de Secretaria,
que digitei e lavrei o presente.

MIRANORTE

1ª escrivania cível
Editais
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000287-71.2021.8.27.2726/TO
AUTOR: KÊMILLY GUILHERMINO COSTA
AUTOR: IRANETE DA COSTA
RÉU: AURINO GUILHERMINO DA COSTA
EDITAL Nº 6233695
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 o requerido, AURINO GUILHERMINO DA COSTA, brasileiro, estando em lugar
incerto e não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem
verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 11, 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 24 de agosto de 2022. Eu, Shirlei
Cristina Canalle Castro, Servidora de Secretaria, Mat. 353854, digitei o presente.
Procedimento Comum Cível Nº 5000027-31.2006.8.27.2726/TO
AUTOR: OLIVEIRAS CÂNDIDO DE QUEIROZ JÚNIOR
RÉU: MEIRE MOREIRA MIRANDA VILARINS
RÉU: MARTA BORBA DE MIRANDA
RÉU: LUCIMAR MORILHO SILVEIRA
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RÉU: JOSÉ CARLOS VILARINS DE OLIVEIRA
RÉU: CLESIO JOSÉ FILHO
RÉU: BONFIM FERREIRA DA SILVA
EDITAL Nº 6194768
PRAZO TRINTA (30) 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 o requerido, BONFIM FERREIRA DA SILVA, brasileiro, estando em lugar incerto e
não sabido, para tomar conhecimento da presente ação e para, caso queira, oferecer resposta, através de advogado(a), no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se aceitos por verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado
no evento 147, 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 19 de agosto de 2022. Eu, Shirlei Cristina Canalle Castro, Servidora de Secretaria, Mat. 353854, digitei o
presente.

PALMAS

Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Sentenças
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0016023-86.2022.8.27.2729 - Tutela Cautelar Antecedente
REQUERENTE: REDE JALAPAO DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 10507839000174
REQUERIDO: CARMO FM COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 28532806000140
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... IIIDISPOSITIVO ISTO POSTO, com fulcro no artigo 303, §6º do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, de
consequência, observado o artigo 485, IV, também do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, ante a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Sem custas. Sem honorários. Interposto
eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e as homenagens deste juízo. Caso contrário, sobrevindo o
trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as
formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual.LAURO
AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0002999-59.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: CMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 28756783000157
RÉU: ROSIQUEL BEZERRA BARROS DA SILVA - CPF: 02907914138
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... POSTO ISTO, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para CONDENAR a requerida: 1- ao pagamento de R$ 1.915,74 (um mil novecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos),
com correção monetária de acordo com as índices adotados pelo TJTO, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir dos
respectivos vencimentos. 2- a ressarcir à autora as despesas processuais adiantadas e ao pagamento de eventuais despesas
processuais pendentes; 3- ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Advogada da parte autora, os
quais ARBITRO em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC. De consequência, JULGO
EXTINTA a demanda COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com supedâneo no art. 487, I, do Caderno Instrumental Civil. Publicada e
registrada eletronicamente. INTIME-SE a autora. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos com observância às
formalidades legais. Data do sistema.AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0003001-92.2021.8.27.2729 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
AUTOR: SIMONE DE FÁTIMA TEIXEIRA FARIA - CPF: 61266965149
RÉU: RAFAEL NUNES MOREIRA BARBOSA - CPF: 01582749116
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III –
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução
do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) RESCINDIR o contrato de locação firmado
entre as partes e determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe voluntariamente o imóvel (artigo 63, §1º
"a" da Lei nº 8.245/1991), sob pena de despejo compulsório, inclusive com emprego de força e arrombamento (artigo 65 da Lei
nº 8.245/1991); b) CONDENAR o requerido ao pagamento: b.1) Dos alugueres vencidos desde outubro de 2020 até a data da
efetiva desocupação do imóvel com a entrega das chaves à autora, cujo valor mensal ajustado foi de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), que deverá ser acrescido de multa de 2% (dois por cento) do valor do aluguel, correção monetária de acordo
com o IGPM e juros de mora de 1% ao mês, estes dois últimos a partir do vencimento de cada prestação (considerando todo dia
5 de cada mês, nos termos da cláusula 2ª do contrato); b.2) Do valor correspondente à dívida de IPTU do imóvel refente ao
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ano 2020 (evento 1 ANEXO 4 e ANEXO5), bem como daquelas que se venceram nos anos subsequentes em que eventualmente
ainda estava ocupando o imóvel; e b.3) Do valor correspondente à dívida de Condomínio refente ao ano 2020 (evento 1 REL6),
bem como daquelas que se venceram enquanto ainda estava ocupando o imóvel; e c) INDEFERIR o pedido de condenação do
requeirdo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência
recíproca, CONDENO a parte autora e a requerida ao pagamento das custas processuais na proporção de 30% (trinta por cento)
devido pela parte autora e 70% (setenta por cento) devido pelo requerido, nos termos do art. 86, caput, do CPC, bem como o
requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ao(à) advogado(a) da parte autora, estes que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Sem condenação da parte autora em honorários diante da
ausência de constituição de advogado pelo requerido. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Havendo
apelação, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões no prazo legal e, decorrido este, com ou sem
manifestação, remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça do Tocantins. Não havendo apelação, certifique-se o trânsito em julgado
e, após cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa dos autos e à remessa do feito à Cojun para a cobrança das
custas processuais finais.EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0016726-22.2019.8.27.2729 - Reintegração / Manutenção de Posse
AUTOR: MARZILENE SANTANA ARAUJO - CPF: 27880605134
RÉU: ROBERT WAGNER SANTANA SILVA - CPF: 06187953169
RÉU: LAURIVANIA FERNADES ARAUJO
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... DECIDO. Inicialmente, cumpre observar a existência de pedido de desistência da ação formulado pela requerente
e a ausência de contestação da parte requerida. A teor do que dispõe o artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil,
havendo pedido de desistência da ação, extingue-se o processo sem resolução de mérito. De outro vértice, conforme inteligência
do Novo Código de Processo Civil:“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” ISTO
POSTO, nos termos dos fundamentos acima expostos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA
PARTE AUTORA no evento 32 e, consequentemente, com fulcro no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte autora, contudo, SUSPENDO a exigibilidade,
com fulcro no artigo 98, §3º do mesmo diploma processual, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita. Sem honorários uma vez que não houve manifestação da parte requerida. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito. Intime-se e
cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0046987-04.2018.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARDEN NUNES FLEURY - CPF: 44885830168
RÉU: INOVATEC CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 08319217000170
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, nos termos do
art. 487, I do CPC, e o faço para: CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida. RESCINDIR o contrato de compra e venda
entabulado entre a parte autora e a empresa requerida, o que faço nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENAR a empresa
requerida a restituir o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pagos pelo Requerente, valor que deverá ser corrigidos
pelo INPC-IBGE e acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês (CC, art. 406, c/c art. 161, § 1º, do CTN), contados dos
seus vencimentos. CONDENA A REQUERIDA, ao pagamento de 5% sobre o valor pago em parcelas, referente a multa por não
cumprimento do contrato, valor que deverá ser corrigido pelo INPC-IBGE e acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês
(CC, art. 406, c/c art. 161, § 1º, do CTN), contados dos seus vencimentos. CONDENO A REQUERIDA ao pagamento das custas
processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%, do valor apurado na condenação, o que faço
nos termos do §2ª do art. 85 do CPC.Com o trânsito em julgado desta, cumpra o provimento 09/2019-CGJUS-TO P.I.JOSE
MARIA LIMA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0044214-78.2021.8.27.2729 - Monitória
AUTOR: BRAPPAR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 27002852001065
RÉU: JOSE ERNANDES PAULINO DA SILVA 98912810197- CNPJ: 33853544000155
FICA A PARTE REQUERIDA intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”...III – DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO A REVELIA DO REQUERIDO e, por conseguinte, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para, com fundamento no artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, DECLARAR
CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL no valor de R$ 2.467,94, convertendo o mandado de pagamento em
mandado executivo. Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir
de 01/12/2021, considerando que o valor do débito foi atualizado até 30/11/2021. CONDENO o requerido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°,
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do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, o feito deverá ter
prosseguimento como cumprimento de sentença, devendo o cartório proceder à evolução da classe processual. Em seguida,
remeta-se o feito à Cojun para a atualização do valor do débito. Na sequência, intime-se a parte executada para, em 15 dias,
pagar o débito. Consigne-se 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 dias sem pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias para que a parte executada, 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. Não havendo comprovação de
pagamento voluntário no prazo de 15 dias nem apresentada impugnação, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0001122-50.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: MICHELY PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 04417576181
RÉU: PATRICIA DE CASTRO E SILVA - CPF: 00588952133
RÉU: PATRICIA DE C E SILVA IMOBILIARIA - CNPJ: 33553296000127
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”...III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos
seguintes aluguéis não repassados à autora: R$ 165,00 no mês de junho, R$ 184,00 no mês de julho, R$ 58,85 no mês de
agosto, R$ 765,00 no mês de setembro e R$ 765,00 no mês de outubro de 2020, acrescidos de correção monetária de acordo
com o IGPM e juros de mora de 1% ao mês ambos a partir do vencimento de cada prestação (considerando o disposto na
cláusula quinta da avença – evento 1, CONTR4); b) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora e requerida ao pagamento das custas processuais na proporção de 90% e
10%, respectivamente, nos termos do art. 86, caput, do CPC, cuja exigibilidade suspendo quanto à autora por se tratar de
beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos
honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 600,00, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Sem honorários
advocatícios pela autora em virtude da ausência de atuação de patrono da parte adversa. Sentença publicada e registrada
eletronicamente. Intimem-se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões no prazo legal
e, decorrido este, com ou sem manifestação, remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça do Tocantins. Não havendo apelação,
certifique-se o trânsito em julgado e, após cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa dos autos e à remessa do feito à
Cojun para a cobrança das custas processuais finais.EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0035819-97.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: NOVA TAQUARALTO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 30870486000180
RÉU: EMILENE NOGUEIRA DOS SANTOS DAMACENO - CPF: 03338988184
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... IV - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos estampados na peça inicial, para condenar a
requerida no pagamento de R$ 18.055,50 (dezoito mil cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de 1%
(um por cento) ao mês (art. 161 do CTN c/c art. 406 da Lei nº 10.406/02), bem como de correção monetária nos termos da tabela
fixada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, a teor do que
dispõe o art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Int.JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0012469-80.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO VOTORANTIM S.A.- CNPJ: 59588111000103
RÉU: MARILENE CARDOSO PINTO SANTANA - CPF: 22791990330
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III –
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO VOTORANTIM S.A. contra MARILENE
CARDOSO PINTO SANTANA para, em caráter definitivo, consolidar no patrimônio da parte autora, na qualidade de
proprietário(a) fiduciário(a), a propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo: Marca: NISSAN; Modelo: VERSA SV 1.6 16;
Cor: CINZA; Ano: 2012/2013; Placa: MXF0965; Chassi: 3N1CN7ADXDL807520; Renavam: 471188921, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
Custas e honorários advocatícios pela requerida, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º,
do CPC). Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para
apresentação de contrarrazões no prazo legal e, decorrido este, com ou sem manifestação, remeta-se o feito ao Tribunal de
Justiça do Tocantins. Não havendo apelação, certifique-se o trânsito em julgado e, após cumpridas as formalidades legais,
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proceda-se à baixa dos autos e a remessa do feito à Cojun para a cobrança das custas processuais finais.EDSSANDRA
BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0020193-38.2021.8.27.2729 - Monitória
AUTOR: EDILSON ANTÔNIO DE LIMA - CPF: 26772833600
RÉU: PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08648417000177
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... III – DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO A REVELIA DO REQUERIDO e, por conseguinte, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para, com fundamento no artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, DECLARAR
CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL no valor de R$ 8.529,37, convertendo o mandado de pagamento em
mandado executivo. Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir
de 09/06/2021, considerando que o valor do débito foi atualizado até 08/06/2021. CONDENO o requerido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°,
do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, o feito deverá ter
prosseguimento como cumprimento de sentença, devendo o cartório proceder à evolução da classe processual. Em seguida,
remeta-se o feito à Cojun para a atualização do valor do débito. Na sequência, intime-se a parte executada para, em 15 dias,
pagar o débito. Consigne-se 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 dias sem pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias para que a parte executada, 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. Não havendo comprovação de
pagamento voluntário no prazo de 15 dias nem apresentada impugnação, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0030915-34.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: DARCIO DANTAS SANTOS - CPF: 03135347133
RÉU: CARMEM LUCIA CARNEIRO SALES - CPF: 96210524168
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONFIRMAR A LIMINAR deferida no evento 11, e
para condenar a requerida ao pagamento dos valores postulados nos itens 1 e 4 dos pedidos da inicial, reformulados com a
atualização de apenas 1% ao mês quanto aos juros moratórios. Os valores deverão ser atualizados com juros moratórios de 1%
ao mês acrescidos de correção monetária pelo IPCA (se não houver índice contratual) desde a data dos vencimentos de cada
um dos meses de locação vencidos e não pagos, além dos encargos (evento1, PLAN12). Condeno, ainda, a requerida ao
pagamento das custas e taxas, além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido (art.
85, § 2º do CPC). Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. LAURO AUGUSTO MOREIRA
MAIA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0017184-68.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: JSJ AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 06126640000129
RÉU: HELIONETO TAVARES REGO - CPF: 56077319104
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA já deferida
em todos os termos e condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.216,54 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e
cinquenta e quatro centavos) acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a
partir da propositura, face a atualização já estar pronta até aquela data. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e
taxas, além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º do CPC).
Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de
Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0017979-74.2021.8.27.2729 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
AUTOR: JOELITA TAVARES DA CUNHA - CPF: 25343440134
RÉU: SICAR LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 27257140000104
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora para condenar as requeridas ao pagamento
do valor devido a título de alugueis, incluindo as parcelas vencidas após a propositura até a data da desocupação voluntária,
acrescido da multa de 10%, corrigido monetariamente desde a propositura pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a data da citação, conforme art. 240 do CPC e por se tratar de relação de base contratual. Fica confirmada a liminar,
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bem como declaro a rescisão do contrato de locação a partir do cumprimento do despejo. O valor devido será apurado mediante
cálculos aritméticos apresentados quando do cumprimento de sentença. Condeno o requerido ao pagamento das custas e taxas
e fixo honorários em favor do advogado da parte autora em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de
Direito.

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0001179-68.2021.8.27.2729
Chave Processo: 615989399321
Deprecante: Vara Cível da Comarca de Tucano - BA
Ação: Declaratória de Vício Redibitório c/c Pedido de Indenização
Nº de origem: 8001279-96.2019.8.05.0261
Requerente: Elisandra Catellan Almeida e Hamilto Villar da Silva
Advogado: Daniel Feitosa Figueira – OAB/
Requerido: Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda e outro
Advogado: Angela Souza da Fonseca – OAB/
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, através de sua
advogada, intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os quesitos que devem ser respondidos no laudo, conforme
solicitado pelo perito aos eventos 35 e 39 dos autos da carta precatória acima indicada. Tudo de conformidade com o despacho
lançado ao evento 66 da Carta Precatória acima indicada.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL Nº 6181189
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00424919220198272729
DENUNCIADO: GILSIVAN MARQUES DA SILVA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado GILSIVAN MARQUES DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido em 13/04/1977, natural de Guaraí/TO,
RG nº 715.276 SSP/TO, CPF nº 000.945.071-80, filho de Izabel Marques da Silva e de Gino José da Silva, para tomar ciência da
ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas dos art. 129, § 9º e art. 147 c/c
61, II, f, ambos do CP, em concurso material, artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, na modalidade do art. 7º, I, da Lei nº
11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00424919220198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em
local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à
acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferec er
documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomear á
o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat.
102970, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6178413
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00416177320208272729
DENUNCIADO: DORIVAN VIEIRA GAMA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado DORIVAN VIEIRA GAMA, brasileiro, pedreiro, união estável, nascido aos 23/04/1982, filho de Niconara
Gama Moreira Vieira e Izaltino da Silva Vieira, portador do RG nº 319484 SSP-TO, inscrito no CPF nº 020.605.031-32, para
tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 147, caput,
ambos do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, II da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º
00416177320208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo
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presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça.
Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 102970 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de
Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6230557
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00324136820218272729
DENUNCIADO: ELIVELTON OLIVEIRA EVANGELISTA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado ELIVELTON DE OLIVEIRA EVANGELISTA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Palmas/TO,
filho de Edma Bezerra de Oliveira Evangelista e Luiz Evangelista de Oliveira, RG nº 1377026, para tomar ciência da ação
penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 147, caput, do CP, na
modalidade do artigo 7º, II da Lei nº 11.340/2006 referente aos autos de Ação Penal n.º 00324136820218272729, e como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 24/08/2022. Eu,
MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Drª ANA PAULA ARAUJO IRES TORIBIO.
EDITAL Nº 6058975
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00317026820188272729
Denunciado: KENNEDY DA SILVA DIAS
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00317026820188272729 , tendo como
Réu: KENNEDY DA SILVA DIAS, brasileiro, solteiro, operador de caixa, natural de São Félix do Xingu/PA, nascido aos
07/09/1994, filho de Irineu Ferreira Dias e de Maria Madalena da Silva Dias, portador do RG nº 381.026 SSP/TO, inscrito no CPF
sob o nº 012.462.642-42, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo
presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela
qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.
Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o
levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais ,
no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal
finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s)
acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário (inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s)
precatória(s) pendentes) e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. ANTIÓGENES
FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 04/08/2022. Eu, Marivan Eloy Gomes, técnica
Judiciária, digitei.
EDITAL Nº 6231845
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00297297320218272729
DENUNCIADO: DAMURINS ALVES PATRICIO
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
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dias, do denunciado DAMURINS ALVES PATRICIO, brasileiro, pedreiro, nascido em 03/06/1990, natural de São Felix do
Tocantins-TO, filho de Diocleci Patrício de Sousa, inscrito no CPF nº 039.434.401-41, para tomar ciência da ação penal proposta
pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 129, § 9º, c/c art. 61, f e 147, ambos do
Código Penal, na modalidade da Lei n° 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00297297320218272729, e como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 24/08/2022. Eu,
MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Drª . ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO.
EDITAL Nº 6178460
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00294699320218272729
DENUNCIADO: SILVANO PINTO DE OLIVEIRA NUNES
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado SILVANO PINTO DE OLIVEIRA NUNES, brasileiro, nascido em 09/09/1987, natural de Natividade/TO,
filho de Francisca Nunes de Carvalho e Hilário Pinto de Oliveira, CPF 703.312.741-32, RG 967718, para tomar ciência da
ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do Artigo 129, § 9º, e do e art.
147, caput, c/c art. 61, II, f, todos do CP, na modalidade do artigo 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006referente aos autos de Ação
Penal n.º 00294699320218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO
pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça.
Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 102970, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de
Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6179545
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00253659220208272729
DENUNCIADO: HEBE PEREIRA FONSECA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado HEBE PEREIRA FONSECA, brasileiro, divorciado, nascido em 07/11/1964, natural de Paranã/TO, filho de
Alexandrina Pereira Fonseca e Fernando Benvindo da Fonseca, RG 1.073.249, CPF 334.575.301-49, estando em local incerto e
não sabido, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas
penas do art. 147, caput, c/c art. 61, II, f, do CP, na modalidade do artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 referente aos autos de
Ação Penal n.º 00253659220208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O
processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E,
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário d a
Justiça. Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 102970, digitei. Dr. Antiógenes
Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6120032
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
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AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00134248220198272729
DENUNCIADO: ISMAIL PEREIRA FERNANDES
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado ISMAIL PEREIRA FERNANDES, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido em
04.07.1972, filho de Luzia Fernandes Furtado e Salvador Ribeiro, inscrito no CPF n. 963.423.401-10, para tomar ciência da ação
penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II,
“f”, do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, inciso II da Lei 11.340/2006,referente aos autos de Ação Penal n.º
00134248220198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça.
Palmas - TO, aos 11/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, técnica Judiciária, digitei.
EDITAL Nº 6071616
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00124559620218272729
DENUNCIADO: JOSÉ RAIKE DE SOUSA SILVA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado JOSÉ RAIKE DE SOUSA DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido em 24/01/1997, natural de Miracema
do Tocantins/TO, filho de Rosa Maria de Sousa Silva, RG nº 1360121, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério
Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal em relação a
Istarline e art. 129, § 1 e art. 129, § 1º, I , em concurso material na modalidade do artigo 7º, I da Lei nº 11.340/2006, referente aos
autos de Ação Penal n.º 00124559620218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido,
fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de
10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificaçõe s,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecêla. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do
CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no
Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 05/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, técnica judiciária, matricula 102970, digitei.
EDITAL Nº 6178663
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00081697520218272729
DENUNCIADO: SINAIR ELVIS CUNHA BATISTA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado SINAIR ELVIS CUNHA BATISTA, brasileiro, natural de Porto Nacional-TO, nascido em 21/11/1994,
filho de Lindomar Perpétuo Batista e Edinomar Cunha de Freitas, inscrito no RG n. 925515 SSP-TO e CPF n. 022.705.91151 , estando em local incerto e não sabido, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e
requerendo a condenação nas penas do art. 129, 9º, art. 147 c/c art. 61,II, f, e art. 148, todos do Código Penal e artigo 24-A da
Lei 11.340/2006, em concurso material e formal, na forma do artigo 7º, I, II e V da Lei nº 11.340/2006 referente aos autos de
Ação Penal n.º 00081697520218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O
processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E,
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário d a
Justiça. Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 102970 digitei. Dr. Antiógenes
Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
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EDITAL Nº 6129326
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00057037920198272729
DENUNCIADO: SEVERINO DO RAMO GOMES DE SOUSA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado SEVERINO DO RAMO GOMES DE SOUSA, brasileiro, união estável, pintor, nascido aos 26/09/1978,
natural de Bananeiras/ PB, portador do RG nº 55.232.878-9 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 027.513.194-75, filho de Marcos
Antônio Gomes de Sousa e de Maria de Fátima Gomes de Sousa, em local incerto e não sabido, para tomar ciência da ação
penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 129, parágrafo 9º, c/c art. 147,
caput, c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, c/c 69 todos do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº
11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00057037920198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em
local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à
acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferec er
documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomear á
o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 12/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária,
Matricula 102970 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6194871
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00410330620208272729
DENUNCIADO: LUCAS RAMOS DE BRITO
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito em substituição por esta Vara Especializada no combate à Violência
Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei.
DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) dias, do denunciado LUCAS RAMOS DE BRITO, Brasileiro, Solteiro,
Autônomo, CPF n° 063.158.691-14, Filho de Alberto Alves de Brito e Eliane Ramos da Silva, Nascido em 28/04/1995 na cidade
de Miracema do Tocantins/TO. Para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a
condenação nas penas do 129, § 9º, do CP, na modalidade do artigo 7°, inc. I e II da Lei n° 11.340/2006, referente aos autos de
Ação Penal n.º 00410330620208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido,
fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de
10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecêla. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do
CPP). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via será publicada no Diário da Justiça. Comarca de
Palmas, Estado do Tocantins, aos 23/08/2022. Eu, Clarice Roberto de Carvalho, estagária, Mat. 364694, o digitei.
EDITAL Nº 6130734
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00045417820218272729
DENUNCIADO: FÁBIO BARBOSA CAVALCANTE e FÁBIO BARBOSA CAVALCANTE
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado FABIO BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, camelô, natural de Porangatu - GO, nascido em
21/03/1983, filho de Itamar Barbosa e de Eleuza Cavalcante Barbosa, estando em local incerto e não sabido, para tomar ciência
da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do artigo 129, § 9º, do Código
Penal, na modalidade da Lei n° 11.340/2006 referente aos autos de Ação Penal n.º 00045417820218272729, e como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
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residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 12/08/2022. Eu,
MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 102970 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6180477
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00043908320198272729
DENUNCIADO: FRANCISCO FRANÇA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado FRANCISCO FRANÇA, brasileiro, solteiro, técnico de gesso, nascido aos 09/10/1977, natural de
Bacabal/MA, portador do RG nº 1.434.665 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 058.577.483-80, filho de Nadir França, para
tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do artigo 129,
parágrafo 9º, c/c art. 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, c/c 69 todos do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da
Lei nº 11.340/2006referente aos autos de Ação Penal n.º 00043908320198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente
em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à
acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer
documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará
o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, Técnica Judiciária, Mat.
102970 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6070207
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00011459320218272729
DENUNCIADO: WEMERSON SOUZA RODRIGUES DA SILVA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado WEMERSON SOUZA RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, natural de
Palmas-TO, nascido aos 13.04.1999, filho de Marilene de Souza Ferreira, portador do CPF nº 062.514.081-89, para tomar
ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do artigo 129, § 9º, do
Código Penal, na modalidade da Lei n° 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00011459320218272729, e como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusad o,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 05/08/2022. Eu,
MARIVAN ELOY GOMES, técnica Judiciária, matricula 102970, digitei.
EDITAL Nº 6179828
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00011277220218272729
DENUNCIADO: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro, natural de
Miracema do Tocantins, nascido em 10.05.2000, filho de Maria Luiza Ribeiro Glória e Paulo Gonçalves da Cunha, CPF
n.062.086.401-05, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação
nas penas dos artigos 129, parágrafo 9º e 147 c/c 61, II, “f”, em concurso material, do Código Penal, na modalidade do artigo 7º,
I, da Lei nº 11.340/2006 referente aos autos de Ação Penal n.º 00011277220218272729, e como o denunciado encontra-se
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP,
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5258 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2022

32

defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência,
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital,
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY
GOMES, Técnica Judiciária, Mat. 102970, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL Nº 6191024
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00421749420198272729
Denunciado: HUXLEY LUIZ MAJADAS DE LIMA
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00421749420198272729 , tendo como Réu:
HUXLEY LUIZ MAJADAS DE LIMA, brasileiro, casado, fisioterapeuta, natural de Ituiutaba – MG, nascido em 23.02.1976,
filho de Lazaro Luiz de Lima e Nacy Majadas de Souza Lima, inscrito no RG n° 8157117 SSP/MG e CPF/RF n°
006.085.596-07, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital,
da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito:..." DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe como incurso nas penas
do Código Penal, artigos 129, §9º e 147, c/c artigo 61, II, letra ?f?, do mesmo código e na modalidade de concurso material ( art.
69), bem como artigo 24-A da Lei 11.340/06. Individualização da(s) pena(s) Reconhecida a caracterização de concurso material,
segue a fixação de cada infração, viabilizando o englobamento ao final. Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do
Código Penal, passo à dosimetria da pena, consoante os fundamentos que seguem: Quanto ao crime de ameaça: 1ª fase: Na
falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a
fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples
expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. A pretensão da assistência da
ofendida de recrudescimento pela conduta social e culpabilidade não merece acato no meu entendimento, uma vez que: a
conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes, colegas de trabalho, de igreja
e vizinhos, dentre outros. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se
confundindo com seu modo de vida no crime. Tais elementos não foram explorados na instrução, ao ponto de configurar análise
negativa ou positiva; já a culpabilidade implica em reprovabilidade na conduta do réu, para além do previsto no tipo penal cuja
conduta subsumiu-se, o que não se verifica na espécie na medida em que a culpabilidade do ora apelante é aquela própria do
tipo (TJTO, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010521- 89.2014.827.0000). Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de
circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo, vedada a aplicação isolada de multa (Lei 11.340/06,
art. 17) — fixando-a em 01 (um) mês de detenção. 2º Fase: Reconheço a presença da ATENUANTE pela confissão reconhecida
na fundamentação supramencionada (ainda que indireta levando em consideração o contexto de faca e laranja nas mãos). A
agravante do art. 61, II, e) não pode ser aplicada na ausência de comprovação de casamento formalizado, já que vedada a
analogia in malan partem no direito penal (STJ – REsp 1201880). Não vejo procedente a alegação da assistência da ofendida de
que presente o motivo fútil ou torpe, uma vez que reconhecida a ação no contexto de conflito conjugal que já se estendia
diretamente desde a discussão havida no dia anterior e remotamente a fatos pretéritos. Por outro lado, reconheço a
AGRAVANTE genérica descrita no artigo 61, II, f), do Código Penal, já que a infração foi praticada com reconhecimento da
violência doméstica e familiar contra a mulher (inclusive atrativa da competência deste Juízo). Pelo reconhecimento de uma
atenuante e outra agravante, procedo com a compensação, inclusive porque houve a preponderância de circunstâncias
favoráveis na primeira fase. Mantenho aqui provisoriamente a fixação da primeira fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou
majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela
qual torno-a definitiva em 01 (um) mês de detenção. Quanto ao crime de lesão corporal: 1ª fase: Na falta da indicação
especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a
elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas,
irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. A pretensão da assistência da ofendida de
recrudescimento pela conduta social e culpabilidade não merece acato no meu entendimento, uma vez que: a conduta social
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes, colegas de trabalho, de igreja e vizinhos ,
dentre outros. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com
seu modo de vida no crime. Tais elementos não foram explorados na instrução, ao ponto de configurar análise negativa ou
positiva; já a culpabilidade implica em reprovabilidade na conduta do réu, para além do previsto no tipo penal cuja conduta
subsumiu-se, o que não se verifica na espécie na medida em que a culpabilidade do ora apelante é aquela própria do tipo (TJTO,
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010521- 89.2014.827.0000). Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias
judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo, fixando-a em 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: A
ATENUANTE da confissão (embora indireta com menção ao contexto do conflito pela retomada do celular) não merece
consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). As AGRAVANTES do art. 61, inciso II,
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letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de
caracterização de bis in idem. Não vejo procedente a alegação da assistência da ofendida de que presente o motivo fútil ou
torpe, uma vez que reconhecida a agressão no contexto de conflito conjugal que já se estendia desde episódios anteriores. Sem
alteração da pena nesta fase. Sem alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas
em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03
(três) meses de detenção. Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas: 1ª fase: Na falta da indicação
especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a
elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas,
irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. A pretensão da assistência da ofendida de
recrudescimento pela conduta social e culpabilidade não merece acato no meu entendimento, uma vez que: a conduta social
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes, colegas de trabalho, de igreja e vizinhos ,
dentre outros. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com
seu modo de vida no crime. Tais elementos não foram explorados na instrução, ao ponto de configurar análise negativa ou
positiva; já a culpabilidade implica em reprovabilidade na conduta do réu, para além do previsto no tipo penal cuja conduta
subsumiu-se, o que não se verifica na espécie na medida em que a culpabilidade do ora apelante é aquela própria do tipo (TJTO,
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010521- 89.2014.827.0000). Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias
judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo, fixando-a em 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: A
ATENUANTE da confissão (de que compareceu na clínica objetivando retirar documentos) não merece consideração nas
hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). A AGRAVANTE do art. 61, II, e) não pode ser aplicada
na ausência de comprovação de casamento formalizado, já que vedada a analogia in malan partem no direito penal (STJ – REsp
1201880). De outro lado, sem margem para reconhecimento da AGRAVANTE genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea f),
do Código Penal, a fim de evitar bis in idem. Mantenho aqui provisoriamente a fixação da primeira fase. 3º Fase: Inexistem
minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada
— razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção. Reconhecido o concurso material, a pena concreta será o
resultado da cumulação das penas, nos termos do CP, art. 69. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a
pena concreta final como consequência das dosimetrias supracitadas, resultando no total de 7 (sete) meses de detenção. Do
cumprimento da pena concreta final Considerando a dosimetria e circunstâncias, a pena corporal deverá ser cumprida
inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais,
inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena, nos termos da
Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco socialmente recomendável
para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). Por outro lado,
concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos
moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das condições a serem
observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da suspensão
da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a detração e/ou
intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Se houver a qualquer
tempo renúncia ao direito subjetivo com pedido de cumprimento desprezado o benefício, deverá o requerimento ser atendido
independentemente de novo impulso processual e desde que antes da expedição da respectiva guia de execução (TJTO – autos
0033524- 29.2017.8.27.2729). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva,
possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a
necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do recurso submetido ao rito dos repetitivos (Tema
repetitivo 983 - REsp 1643051 e REsp 1675874): ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e
familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusaç ão
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. Fixo a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa
interessada promova pedido complementar no juízo cível diverso que não este especializado. Condeno aqui o acusado ao
pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da
execução, nos termos da lei e diretamente no juízo da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). Disposições finais Respeitada
eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar
as seguintes providências, adequando-as ao resultado: ? Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que
couber (e respectivos cadastramentos); ? Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito
e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; ? Inscrição do nome do condenado no rol dos
culpados; ? Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do
Brasil; Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; ? Expedição das guias de execução
penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da
vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providenciese o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO”
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E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no loca l de
costume. Palmas -TO, aos 19/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, digitei.
EDITAL Nº 6182249
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00261188320198272729
Denunciado: ANDRE LUIZ DE SOUSA
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00261188320198272729 , tendo como
Réu: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA, brasileiro, biomédico, nascido em 19/07/1968, natural de Goiânia/GO, RG nº 1774724 SSP/GO,
CPF nº 450.251.181-15, filho de Moacir Souza e Erondino Cândido Souza, como o denunciado encontra-se atualmente em local
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: "
DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia,
motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, tão somente como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º, na
modalidade dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Fica ABSOLVIDO quanto ao crime de ameaça por conta do
reconhecimento da absorção pelo delito de lesão corporal (CPP, art. 386, III). Individualização da(s) pena(s) Atento aos
comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos fundamentos que seguem:
1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute
desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização
de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira
fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da penabase no patamar mínimo e fixo a pena-base
em 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: A ATENUANTE da confissão ainda que indireta, não merece consideração nas
hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). As AGRAVANTES do art. 61, inciso II, letras e) e f) não
podem ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de caracterização de bis in
idem. Sem alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas em consideração, razão
pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03 (três) meses de
detenção.DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como consequência da dosimetria
supracitada, resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Do cumprimento da pena concreta final Considerando a
dosimetria e circunstâncias, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via
estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas
oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março
de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP,
art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos
apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da
pena pelo período de dois anos — com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica
relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive
participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação
n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do
Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Se houver a qualquer tempo renúncia ao direito subjetivo com
pedido de cumprimento desprezado o benefício, deverá o requerimento ser atendido. independentemente de novo impulso
processual e desde que antes da expedição da respectiva guia de execução (TJTO – autos 0033524- 29.2017.8.27.2729).
Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual recurso
no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a necessidade de fixação na sentença de
valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, consoante a tese extraída do recurso submetido ao rito dos repetitivos (Tema repetitivo 983 - REsp 1643051 e REsp
1675874): ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor
mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. Fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como val or
mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa interessada promova pedido
complementar no juízo cível diverso que não este especializado. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais
(CPP, art. 804), reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e
diretamente no juízo da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). Disposições finais Respeitada eventual alteração pela
instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar as seguintes
providências, adequando-as ao resultado: ? Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e
respectivos cadastramentos); ? Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e,
surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; ? Inscrição do nome do condenado no rol dos
culpados; ? Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do
Brasil; ? Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; ? Expedição das guias de execução
penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da
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vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber.Providenciese o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos., ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO”
E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de
costume. Palmas -TO, aos 18/08/2022. Eu, MARIVAN ELOY GOMES, maricula 102970, digitei.

PALMEIRÓPOLIS

1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO – Prazo de 15 (quinze) dias.
O Drº. MÁRCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito em Substituição por está Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de
suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL verem ou dele conhecimento tiverem que por
este Juízo e Escrivania Cível, tramita os autos de Cumprimento de Sentença nº 0002923-32.2020.8.27.2730 , tendo como
Requeridos: ELPA EDIFICAÇÕES & LOCADORA PALMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n.09.556.014/0001-60, e seus intervenientes garantidores RONALDO PEREIRA DE CASTRO, brasileiro, inscrito no CPF sob o
n. 077.360.881-87 e CLEIDE MARCIA GUIMARÃES, brasileira,solteira, inscrita no CPF sob o n. 829.982.211-49, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos o paradeiro dos veículos localizados a
fim da expedição do referido mandado de avaliação. Sendo: 1- Placa: MWL4927/TO – Marca/Modelo:R/FEDERAL LG –
Proprietária: Cleide Márcia Guimarães. 2- Placa: KET2482/TO – Marca/Modelo: MMC/L200 4X4 GLS- Proprietária: Cleide
Márcia Guimarães. 3- Placa: CXE4771/TO – Marca/Modelo: FORD/F600 – Proprietário: Elpa Edificações & Loc. Palmas
Ltda. 4- Placa: MVO8242/TO – Marca/Modelo: YAMAHA/CY 50 JOG – Proprietário: Ronaldo Pereira de Castro. 5- Placa:
BKE8597/TO – Marca/Modelo: M.BENZ/L 2325 – Proprietário: Ronaldo Pereira de Castro. 6- Placa: MVM3305/TO –
Marca/Modelo: FORD/PAMPA L – Proprietário: Ronaldo Pereira de Castro. 7- Placa: CAZ4305/TO – Marca/Modelo:
VW/QUANTUM CL – Proprietário: Ronaldo Pereira de Castro. Para conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2 ª via fica afixada no local de costume e no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Palmeirópolis-TO. Aos 26 dias do mês de Agosto de 2022. Eu, (Vilma C. Milhomens Ferreira), Técnica Judiciária o
digitei.

PONTE ALTA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei,
etc. F A Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do
Cível, processam-se a Ação de Usucapião n.º 0000830-44.2021.8.27.2736, tendo como parte autora RAIMUNDO NONATO
ARAUJO CUNHA, brasileiro, lavrador (aposentado), inscrito no CPF sob o Nº 288.655.101-53, portador do RG nº 1.602.077
SSP/TO e HELENA BORGES BARBOSA, brasileira, lavradora, inscrita no CPF sob o Nº 802.511.371-04, portadora do RG nº
57.643 SSP/TO, ambos residentes e domiciliados à Fazenda Bela Vista, 0 – LPT – 13625, Zona Rural, na comarca de
Pindorama do Tocantins – TO, CEP: 77.380- 000em desfavor de PAULO VICENTE DE MELO, brasileiro, advogado, inscrito no
CPF sob Nº 037.291.336-91 e ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS MELO, brasileira, ambos residentes e domiciliados à Rua
16, Nº 938, Centro, na comarca de Ituiutaba – MG, sendo o presente para CITAR eventuais os confinantes e os interessados
ausentes, incertos e desconhecidos , ( 942 e 232,inciso IV do CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder
a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o
presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 24/08/2022 . Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de
Secretaria digitei e subscrevo.

TOCANTINÓPOLIS

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0003636-45.2018.8.27.2740/TO
Acusado (a): ADEMIAS PEDRO AMBROSIO DOS SANTOS
O Dr. HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito da Vara Criminal, desta cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o
denunciado: ADEMIAS PEDRO AMBRÓSIO DOS SANTOS, vulgo ‘Dé’, brasileiro, filho de Agostinha Ambrósio de Sousa e
de Henrique Alves dos Santos, atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da Sentença condenatória proferida na
Ação Penal n° 0003636-45.2018.8.27.2740, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo
dispositivo é: "Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para
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CONDENAR o acusado ADEMIAS PEDRO AMBRÓSIO DOS SANTOS, pela conduta tipificada no art. 147 do Código Penal na
forma da Lei da Lei nº 11.340/06." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placa r”
do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Data e assinatura certificadas
eletronicamente. Documento eletrônico assinado por HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PARANÃ
1ª Escrivania Cível

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002837-55.2020.8.27.2732/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: ELIS REGINA DE OLIVEIRA
RÉU: NEUZA MENUSSI DUQUE SILVA
EDITAL Nº 5848196
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei,
etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de Paranã,
Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL, sob o número 00028375520208272732, Chave do Processo: 227626253420, tendo como parte
autora BANCO DO BRASIL S/A, representada por seu procurador NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, em desfavor de
NEUZA MENUSSI DUQUE SILVA e ELIS REGINA DE OLIVEIRA. É o presente para CITAR a senhora NEUZA MENUSSI
DUQUE SILVA, brasileira, viúva, pecuarista, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, para responder aos atos e
termos da ação proposta, contestando-a caso queira, no prazo legal, ficando desde já ciente de que não sendo contestada a
ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, tudo conforme despacho
a seguir transcrito: DESPACHO. Defiro. Cite-se por edital, com prazo de 20 dias. Paranã, data indicada no sistema. as) Dr.
MARCIO SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito. E, para que não aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação,
para ser publicado no Diário da Justiça, bem como afixada uma via do presente no placard do Fórum local. Dado e Passado
nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de julho de 2022. Eu, Rosane Luiz do Rosário
Santos, Diretor de Secretaria o digitei e conferi.
Documento eletrônico assinado por MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5848196v5 e do código CRC 6c5c9149.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCIO SOARES DA CUNHA
Data e Hora: 8/7/2022, às 13:37:47

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 210, de 26 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000026655-1,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, RAISA MARIA ROCHA PINHEIRO, para o cargo de
provimento em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 211, de 26 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº
2022.04.216299P e autos SEI nº 22.0.000027414-7, resolve
CONCEDER

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5258 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2022

37

a Afonso Aquino Barros, matrícula 1292, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, Classe
“C”, Padrão 15, carga horária 180 horas, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$
21.544,69, acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 6.463,40, da Gratificação de Atividade de Risco no
valor de R$ 4.308,94, que após aplicado o redutor de R$ 6.249,04, em observância ao disposto no art. 14, da Lei Estadual
2.409/2010, será pago no montante de R$ 26.067,99, reajustado por paridade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
PORTARIA FÉRIAS Nº 1313/2022, de 26 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 n o
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a magistrada Julianne Freire Marques autorizada a usufruir suas férias no período de 09/01 a 07/02/2023,
referentes ao exercício de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 2054, de 26 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de prestar informações no Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - Licitação,
Contratos e Obras - SICAP-LCO;
CONSIDERANDO a exigência contida no art. 4º, inciso II da Instrução Normativa nº 3/2017 - SICAP-LCO de que as informações
prestadas no SICAP-LCO deverão ser realizadas por servidores previamente designados pelo gestor, devidamente cadastrados
no CADUN (Cadastro Único do Tribunal de Contas), considerando as respectivas fases;
CONSIDERANDO o disposto no item 5.1, "b" do Anexo Único da Instrução Normativa nº 2/2020 - TCE-TO, CADUN, que
exige ato específico da administração nomeando/designando o servidor para o cargo que será incluído o responsável no
CADUN;
CONSIDERANDO ainda, o contido nos autos SEI 21.0.000025109-4;
RESOLVE:
Art. 1° Ficam designados para atuar como "Responsável Contrato" das Unidades Gestoras "Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins (TJTO)", "Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (FUNJURIS)", "Fundo Especial de
Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais (FUNCIVIL)", "Fundo Especial de Segurança dos
Magistrados (FUNSEG)" e "Fundo Especial de Compensação e Eletronização de Serventias Extrajudiciais (FUNCESE)" perante
o SICAP-LCO do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE, os servidores a seguir:
I - Clovis de Oliveira Rosa, matrícula nº 209944,;
II - Enis Gonçalves Vieira, matrícula nº 353577;
III - Denise Jales da Silva Rodrigues, matrícula nº 356280;
IV - Jacson Castro de Souza, matrícula nº 354675;
Art. 2º A designação dos responsáveis se dará por período indeterminado, permitida a revogação a qualquer tempo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 1944/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 15 de agosto de 2022
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Goiatins.
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;
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CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da CorregedoriaGeral 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
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 na Comarca de Goiatins, assim como nas unidades
extrajudiciais pertencentes às circunscrições da referida comarca, no período de 29/08/2022 a 01/09/2022, 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 po r
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 à comarca correcionada pelo servidor Juvenil Ribeiro de
Sousa, matrícula 352766
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 DIÁRIAS Nº 2563/2022, de 26 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/124047 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de
R$ 229,38, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 613,30, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343,
o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no
período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo
Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 3º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula
353403, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no
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período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo
Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Maria Imaculada Teixeira Figueiredo Mantovani, ASSISTENTE DE GABINETE
DE DESEMBARGADOR, Matrícula 273934, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário
é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma
do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 5º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64,
descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da
Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula
255446, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no
período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo
Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 7º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, o valor de R$
168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 8º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$
168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 168,05, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022,
com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 10º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, o
valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 11º Conceder à servidora Maria Madalena Nunes Pinheiro, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 178238, o valor de R$
168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 12º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a
31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº
21.0.000005480-9.
Art. 13º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, DIRETOR JUDICIÁRIO, Matrícula 198622, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a
31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº
21.0.000005480-9.
Art. 14º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$
168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 15º Conceder ao servidor Sidney Araujo Sousa, DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA, Matrícula 161753, o
valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
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Art. 16º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula
91452, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no
período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo
Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 17º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda, ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor
de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme
SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 18º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a
31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº
21.0.000005480-9.
Art. 19º Conceder ao servidor CEDIDO Weder Luis do Carmo, Matrícula 363873, o valor de R$ 168,05, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a
finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 20º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 168,05, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a
finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 21º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determi na
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a
31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº
21.0.000005480-9.
Art. 22º Conceder ao servidor CEDIDO Crebilon Eugênio Moreira da Rocha Araújo, ASSISTENTE DE GABINETE DA
DIRETORIA-GERAL, Matrícula 353233, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é
R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma
do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº 21.0.000005480-9.
Art. 23º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 168,05,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determi na
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a
31/08/2022, com a finalidade de participar da entrega da reforma do Fórum da Comarca de Novo Acordo, conforme SEI nº
21.0.000005480-9.
Art. 24º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2564/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/124087 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, Matrícula 218453, o valor de R$ 658,70, relativo ao pagamento
de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/119822 de Palmas-TO para TocantinopolisTO, no período de 17/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Crebilon Eugênio Moreira da Rocha Araújo, Matrícula 353233, o valor de R$
658,70, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/119822 de
Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, no período de 17/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando
da viagem.
Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 2038/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de agosto 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 362/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000025537-1, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Distribuidora W F - EIRELI, que tem por objeto aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos,
armários de cozinha, carrinho bandeja, refrigerador, balanças eletrônicas), para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Joana D’arc B Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº 362/2022, e o servidor
Moredson Mendanha de Abreu, matrícula nº 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecer 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 2039/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de agosto 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 362/2022, referente ao
Processo Administrativo 22.0.000025537-1, celebrado por este Tribunal de Justiça e a Distribuidora W F - EIRELI, que tem por
objeto aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos, armários de cozinha, carrinho bandeja, refrigerador, balanças
eletrônicas), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Joana D’arc B Silva, matrícula 263644;
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula 352416; e
III - Leomar José da Silva Barros, matrícula 253060.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2565/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123875 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, Matrícula 990530, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos BoisTO, no período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
50000158920218272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2566/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123851 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Viviane Rosa Martins, Matrícula 990294, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona Rural-TO, no
período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de realizar palestra educativa sobre o combate à violência contra a mulher
e ao machismo durante a Semana de Justiça Pela Paz em Casa, conforme processo: 22.0.000014715-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2567/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123854 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Halana Leobas Galvão Antunes, Matrícula 363732, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Ponte Alta do
Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 30/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico,
determinado no processo 0000587-66.2022.8.27.2736.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2568/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123280 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Silvania Melo de Oliveira Olortegui, ANALISTA JUDICIÁRIO, Matrícula 176538, o valor
de R$ 1.914,77, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Felix do AraguaiaMT, no período de 24/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de desenvolver pesquisas para o Projeto Levantamento de Dados
e Sala de Exposição Permanente de Artefatos Indígenas do Poder Judiciário, na cidade São Félix do Araguaia - MT, na Aldeia do
Povo Karajá, nos dias 24 a 27 de agosto de 2022, conforme SEI 22.0.000009184-0.
Art. 2º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, o valor de R$ 1.914,77,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, conform e
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Felix do Araguaia-MT, no período de
24/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de desenvolver pesquisas para o Projeto Levantamento de Dados e Sala de
Exposição Permanente de Artefatos Indígenas do Poder Judiciário, na cidade São Félix do Araguaia - MT, na Aldeia do Povo
Karajá, nos dias 24 a 27 de agosto de 2022, conforme SEI 22.0.000009184-0.
Art. 3º Conceder à colaboradora eventual Reijane Pinheiro da Silva, Matrícula 364880, o valor de R$ 2.146,58, relativo
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Felix
do Araguaia-MT, no período de 24/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de desenvolver pesquisas para o Projeto
Levantamento de Dados e Sala de Exposição Permanente de Artefatos Indígenas do Poder Judiciário, na cidade São Félix do
Araguaia - MT, na Aldeia do Povo Karajá, nos dias 24 a 27 de agosto de 2022, conforme SEI 22.0.000009184-0.
Art. 4º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, o valor de R$ 1.914,77,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, conform e
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Felix do Araguaia-MT, no período de
24/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de desenvolver pesquisas para o Projeto Levantamento de Dados e Sala de
Exposição Permanente de Artefatos Indígenas do Poder Judiciário, na cidade São Félix do Araguaia - MT, na Aldeia do Povo
Karajá, nos dias 24 a 27 de agosto de 2022, conforme SEI 22.0.000009184-0.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2569/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123978 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 24/08/2022 a 24/08/2022, com a
finalidade de conduzir equipe da DPATR, visando recolher móveis que foram substituídos, vez que o fórum local será
reinaugurado, após as reformas necessárias, conforme SEI: 22.0.000002256-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2570/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123848 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor
de R$ 918,74, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de
26/08/2022 a 29/08/2022, com a finalidade de desocupação do prédio que abrigava o Fórum de Pium, conforme SEI
22.0.000002256-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2571/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123689 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor
de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
24/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de realizar a entrega de mobiliário, conforme SEI 22.0.000002256-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2572/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123426 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, ASSISTENTE DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE
ESTÚDIO, Matrícula 352404, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$
306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de proceder ao apoio técnico
operacional para a realização do Workshop “Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter tudo ao mesmo
tempo?” – Turma III, no período de 22 a 23 de agosto de 2022, no Fórum Juiz Feliciano Machado Braga, em Porto Nacional,
conforme SEI 22.0.000026035-9.
Art. 2º Conceder ao servidor Jáder Lincoln do Nascimento, CONTRATO TEMPORÁRIO - ANALISTA JUDICIARIO,
Matrícula 359987, o valor de R$ 459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por
seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de proceder
ao apoio técnico operacional para a realização do Workshop “Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter
tudo ao mesmo tempo?” – Turma III, no período de 22 a 23 de agosto de 2022, no Fórum Juiz Feliciano Machado Braga, em
Porto Nacional, conforme SEI 22.0.000026035-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2573/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123514 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, o valor de R$ 841,47,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conform e
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
28/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de Coordenar e executar os serviços de relativos a DIADM/DSG (limpeza,
implantação do jardim de inverno, dentre outros), para reinauguração da Comarca.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2574/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/123980 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
24/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de conduzir servidor para realizar entrega de mobiliário na referida Comarca.
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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Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 5.960,00 (Cinco mil novecentos e sessenta reais).
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitem: 12
Fonte de Recursos: 0500
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000025538-0
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 43/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 116/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04833
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Vidente Construções e Comércio Ltda - ME.
CNPJ: 26.517.495/0001-14
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de bens permanentes (quadro magnético moldura em alumínio) para atender as
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 5.518,00 (Cinco mil quinhentos e dezoito reais).
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Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitem: 42
Fonte de Recursos: 0500
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000025541-0
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 43/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 118/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04449
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Aton Distribuidora e Atacadista Eireli
CNPJ: 27.300.795/0001-00
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos, fogão industrial – 2 bocas e purificador de
água com sensor de presença), para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 56.546,30 (Cinquenta e seis mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 12
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000025538-0
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 43/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 121/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04834
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: The Best Produtos Eletronicos Ltda - EPP.
CNPJ: 18.706.498/0001-78
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de bens permanentes (smart TV 50” UHD 4K – 3 unid.) para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais).
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.1095
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitem: 33
Fonte de Recursos: 0500
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1312/2022, de 26 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 MARIA CRISTIANE LIMA RIBEIRO, matrícula nº 353050, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 25/08 a 23/09/2022, a partir de 25/08/2022 até 23/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, 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
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 682/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de remoção provisória, da servidora ANGELA MARIA FORNARI, matrícula nº 208163,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI, no período de 22/03/2022 a
31/12/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124108;
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
248245

IGOR RODRIGUES DA COSTA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

22/03/2022 à 02/06/2022

232071

ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

03/06/2022 à 03/06/2022

248245

IGOR RODRIGUES DA COSTA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

04/06/2022 à 10/07/2022

232071

ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

11/07/2022 à 12/07/2022

232071

ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

14/07/2022 à 29/07/2022

248245

IGOR RODRIGUES DA COSTA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

30/07/2022 à 31/12/2022

Publique-se. Cumpra-se.
NILSON AFONSO DA SILVA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 683/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPOEMA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ROSELMA DA SILVA RIBEIRO, matrícula nº 222369, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAPOEMA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
26/08/2022 a 26/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124133;
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
358444

MAGDA LYSS ALVES SILVA FEITOSA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

26/08/2022 à 26/08/2022

JORDAN JARDIM
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 684/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR ,
matrícula nº 216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 29/07/2022 a 27/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124167;
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
354510

ANACLÉA RODRIGUES SOARES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

29/07/2022 à 31/07/2022

355445

RHAYANE LEITE GOMES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

01/08/2022 à 15/08/2022

352728

SCHEILA COELI COSTA COLINO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

16/08/2022 à 27/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 685/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, d e
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 diárias, da servidora FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA, matrícula nº 71460, ocupante
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL, no período de
01/08/2022 a 01/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124171;
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
358084

ANA ISABEL ARAUJO DOS SANTOS

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

01/08/2022 à 01/08/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 1314/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora CAMILA DE AGUIAR UCHOA DOS SANTOS, matrícula nº 352041, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 25/08 a 23/09/2022, a partir de 25/08/2022 até 23/09/2022, 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.
Deusamar Alves Bezerra
Diretor do Foro Substituto
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 686/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ANDREHAN ASSUNCAO PAULA, matrícula nº 154062, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 16/08/2022 a 17/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124181;
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
354722

GERVANDO MARTINS TIMBO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

16/08/2022 à 17/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 687/2022, de 26 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 12/09/2022 a 13/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124182;
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
274343

BELIZA DA CRUZ CAMPOS

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

12/09/2022 à 13/09/2022
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Desª. ÂNGELA HAONAT
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des . RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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. ÂNGELA HAONAT
2º DIRETOR ADJUNTO : Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr JUIZ CONVOCADO
3º DIRETOR ADJUNTO : Juiz WELLINGTON

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO

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

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

2ª TURMA JULGADORA

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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.

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.

