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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000044-30.2011.8.27.2714/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000044-30.2011.8.27.2714/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: W. R. G. (AUTOR)
ADVOGADOS: JOÃO FRANCISCO FERREIRA – OAB/TO 00048B, JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTI – OAB/TO 000209 E
JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR – OAB/TO 004300
APELADO: ESPÓLIO DE: T. R. G. (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR/INVENTARIANTE. ESBOÇO DE
PARTILHA NÃO APRECIADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. PREJUÍZOS EVIDENCIADOS. NULIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que falar em nulidade por falta de intimação das partes para se manifestar se não houver
prejuízo para estas, não obstante, extrai-se que de longa data o Apelante vem arguindo eventuais investimentos realizados por
suas expensas (benfeitorias na propriedade rural), cujo esboço apresentado não contemplou referidas benfeitorias. 2. In casu, é
de se reconhecer o cerceamento de defesa, quando a sentença homologa plano de partilha sem prévia intimação das partes que
debatem seus direitos no inventário. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para que as partes sejam intimadas para falarem sobre o plano de partilha apresentado.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo para desconstituir
a sentença, determinando que, antes de uma futura decisão sobre a partilha, sejam intimadas as partes para falarem sobre o
plano de partilha apresentado, bem como sejam julgadas eventuais impugnações. Incabível majorar os honorários advocatícios
recursais, diante da ausência de sua fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003538-44.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/TO 06515A
AGRAVADA: LUZIA ALVES DE SANTANA KEPKE
ADVOGADAS: ZELIA DA SILVA FOGACA LOURENCO – OAB/SP 159340 E APARECIDA SUELENE PEREIRA DUARTE –
OAB/TO 003861
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDO. LEGALIDADE.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deixo de conhecer do recurso com relação ao pedido de não
inversão do ônus da prova por não se tratar de questão decidida na decisão agravada. 2. Em sede de agravo de instrumento não
é cabível a análise do mérito da questão propriamente dita, mas, apenas, da necessidade e da pertinência da medida liminar ou
de tutela antecipada, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Desta forma, cumpre verificar se os requisitos fumaça
do bom direito e perigo da demora, estão presentes no caso em análise. 3. Conforme ponderou o magistrado condutor do feito,
“é recomendável que seja liminarmente autorizada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos, até porque não
há risco algum de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, não traz prejuízo à parte ré, mormente porque a medida
poderá ser revogada a qualquer tempo. De outro lado, a concessão evita que a parte autora experimente prejuízos sérios em
virtude de inscrição que, ao final, pode se ratificar indevida.” 4. Em casos tais, a jurisprudência desta Corte de Justiça, tem
entendido que é medida razoável e proporcional, conceder a tutela de urgência para determinar o cancelamento/retirada de
eventual inscrição/negativação do nome da Agravada do cadastro de inadimplentes assim, como fez o magistrado singular, ante
a probabilidade do direito vindicado e o receio de dano irreparável, de rigor o deferimento da medida emergencial requestada, até
que se possa elucidar o ocorrido com maior propriedade, no decorrer da instrução processual. 5. O prazo de 05 (cinco) dias
estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer originária não carece de adequação, uma vez que a mera comunicação
sistêmica às instituições que efetuam a restrição do nome da agravada, já tem o condão de fazer cumprir a determinação, sendo
o prazo estipulado mais do que suficiente para tanto. 6. O arbitramento de multa diária de R$ 500,00, limitada em R$ 5.000,00,
trata-se de expediente necessário a compelir a entidade infratora a cancelar a restrição que notadamente tem o condão de
causar vasta gama de prejuízos ao destinatário da negativação e, no caso dos autos, o valor estipulado demonstra coerência
com o caso concreto, bem como com o que ser estabelecido por esta corte em casos desta natureza. Precedentes. 7. Recurso
parcialmente conhecido e improvido.
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para manter incólume a decisão de 1º grau, que deferiu a tutela de urgência
pretendida na inicial, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002415-83.2020.8.27.2731/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002415-83.2020.8.27.2731/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: R. L. S. M. (AUTOR)
ADVOGADOS: ALBERTO GEOFRE WANDERLEY FILHO – OAB/TO 008981 E ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO –
OAB/TO 005828
APELADO: D. DE S. M. (RÉU) (ESPÓLIO)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. ALVARÁ JUDICIAL.
HERDEIRO MENOR. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA AO GENITOR
FALECIDO. DEPÓSITO JUDICIAL E BLOQUEIO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA MAIORIDADE CIVIL. DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DE VALORES NA AQUISIÇÃO DE MORADIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a
administração dos bens pertencentes aos filhos menores deve se limitar à preservação do melhor interesse da prole, nos termos
do art. 1.691 do Código Civil, quantia que somente poderá ser levantada após a maioridade civil, salvo se antes houver efetiva
comprovação de sua necessidade pelo infante e a destinação exata do dinheiro, situação verificada na presente Ação ora em
análise. 2. A jurisprudência da Superior Corte de justiça firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários
dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a
título de indenização, até porque, conforme transcrito alhures, não há na Jurisprudência óbice a que a genitora levante os valores
da indenização que cabem ao filho menor, de família humilde, para aplicação em alimentação, instrução, educação e
quiçá moradia, visando ao seu futuro, o que constitui melhor investimento social do que a mera manutenção do numerário por
longos anos em caderneta de poupança ou conta vinculada ao Juízo até a maioridade civil, como ditado pelas instâncias
ordinárias, aplicação que, em longo prazo, tem revelado perdas em relação à inflação real. 3. Apelo conhecido e provido, para
liberar os valores constritos em favor do Infante, sob a condição de posterior prestação de contas com a intervenção do
Ministério Público.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, para
reformar a sentença, para que seja decotado do montante depositado em Juízo o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
e transferido para a conta bancária de LILIAM MARIA DA SILVA CABRAL, junto ao BANCO DO BRASIL S/A, Agência 0804-4,
conta corrente nº 40.556-6 liberado via Alvará Eletrônico Judicial, bem como o decote da importância de R$ 33.000,00 (trinta e
três mil reais), valor correspondente a 33% do montante contratado para construção de sua casa própria, a título de entrada, e
transferido para a conta bancária de BRANDALISE CONSTRUÇÕES, junto ao BANCO BRADESCO S/A, Agência 1554, Conta
Corrente n.28.112-3, liberado via Alvará Eletrônico Judicial e, por fim, o saldo final remanescente, no valor aproximado de R$
105.383,88 (cento e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) acrescido das correções monetárias, seja
depositado via alvará judicial eletrônico, para levantamento total da importância, na conta bancária/Poupança n. 0008370916650, em nome de FRANCISCA FABRÍCIA SIQUEIRA DA SILVA, genitora e representante legal do inventariante/Apelante, junto a
CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), Agência 1141, Paraíso do Tocantins/TO, para administração e custeio total da
construção do imóvel/casa, observando-se posteriormente à prestação de contas em Juízo, sob a indispensável intervenção do
Ministério Público. Impossível a majoração dos honorários advocatícios recursais, diante da ausência de sua fixação na origem e
da especificidade da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003400-77.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: TOMAZ DE AQUINO PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA – OAB/TO 006311
AGRAVADO: ALPHAVILLE SPE PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/TO 04867A E LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER
EMMERICH – OAB/TO 05143B
AGRAVADO: ACJ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: URBEPLAN ARSO 24/ARSO 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: JUIZ DA 3A. VARA CIVEL DA COMARCA D PALMAS/TO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS - PALMAS
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO
DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal assegura

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5269 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2022

4

aos brasileiros o acesso à Justiça e à ordem jurídica justa, assegurando, para que tal comando seja efetivado, a prestação de
assistência jurídica integral e gratuita aos que não podem custear as despesas do processo. 2. A comprovação real da
hipossuficiência econômica é ônus da parte postulante que deve trazer, aos autos, elementos que demonstrem sua insuficiência
financeira, nos termos do Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. 3. No caso, o agravante, mesmo intimado para tanto, não
trouxe aos autos os documentos necessários para a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira a merecer a
concessão do benefício. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
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 do recurso
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto, 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 5012256-38.2011.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
PROC. JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA
APELADO: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA (RÉU)
ADVOGADOS: EDER BARBOSA DE SOUSA – OAB/TO 02077A E ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA – OAB/TO 006169
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU)
ADVOGADOS: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA – OAB/TO 010216, NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA
SALES – OAB/TO 010360, CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS – OAB/TO 009334, THAYSMARA DOS
SANTOS LINDOSO – OAB/TO 009339 E PÚBLIO BORGES ALVES – OAB/TO 002365
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU)
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – OAB/TO 797
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: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU)
ADVOGADO: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO – OAB/TO 06375A
APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA. DESNECESSIDADE
DE SUSPENSÃO DOS AUTOS. SUSPENSÃO RELATIVO APENAS AOS RECURSOS ESPECIAIS EM ANDAMENTO.
EMBARGOS IMPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1- A omissão a ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela apresentada por
uma decisão que deixa de se manifestar sobre um pedido, sobre argumentos relevantes ventilados pelas partes ou, ainda, sobre
questões de ordem pública. 2- Em detida análise, a única intenção da embargante é rediscutir a matéria inserta nas razões da
apelação, na tentativa de fazer prevalecer um entendimento oposto à inteligência deste juízo, o que não se mostra possível por
meio da estreita via dos embargos de declaração. 3- Ressalta-se, quanto ao Tema 1199 (leading case ARE 843989), não há se
falar em aguardar o julgamento do mérito, bem como, a suspensão dos processos em tramite nos Tribunais Estaduais, uma vez
que foi determinada a suspensão dos processos relativos a referida matéria apenas em relação aos Recursos Especiais em
processamento. 4- Embargos de declaração conhecido e improvido. 5- Acórdão mantido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez não haver no acórdão embargado o vício apontado, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000900-71.2018.8.27.2702/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000900-71.2018.8.27.2702/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ALIETE MOREIRA AYRES (AUTOR)
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA
APELADOS: JOSE MOREIRA CABRAL (RÉU), MARIA AYRES CABRAL (RÉU), ADAIL MOREIRA AIRES (RÉU), ANA PAULA
MOREIRA BEZERRA (RÉU), CRISTIANE AYRES GUIMARÃES (RÉU), DJALMA MOREIRA AIRES (RÉU), ESPÓLIO DE
ALBETIZA MOREIRA AYRES GUIMARÃES (RÉU), GILSON MOREIRA AYRES (RÉU), GUSTAVO MOREIRA
FERNANDES (RÉU), JOSE MARIA MOREIRA AIRES (RÉU), PAULO FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR (RÉU) E TAIZE AYRES
GUIMARAES (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
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EMENTA: 1. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE
DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA DESCARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1.1 A intimação pessoal da parte
antes de se determinar a extinção do processo por abandono não dispensa a observância da regra geral que determina a
publicação de todos os atos processuais para ciência do advogado, sob pena de nulidade por violação dos princípios da
publicidade e da não surpresa. 1.2 A verificação de que o defensor público da parte autora não foi intimado pessoalmente para
promover o andamento do feito no prazo legal, sob pena de extinção, enseja a nulidade dos atos posteriores e a cassação da
sentença que pôs fim ao processo por abandono da causa.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao recurso interposto, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos Autos à instância de origem, para
regular processamento, por não ter configurado abandono da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto
de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046699-85.2020.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR)
PROC. MUNICÍPIO: PATRÍCIA MACEDO ARANTES
APELADO: A. B. DAL MASO RESTAURANTE (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO DO MÉRITO GALGADA NO BAIXO VALOR ÍNFIMO DO OBJETO DA
AÇÃO. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO EXECUTADO SUPERIOR A 640 UFIP’S. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. 1- A norma invocada, tão somente desobriga a Administração Municipal ao aforamento da ação
executiva fiscal, para créditos de baixos valores, considerados como tal, aqueles que não atingirem o número de Unidades
Fiscais eleitas pelo legislador como referência a tal aferição. 2- Portanto, o valor consolidado para interposição da ação executiva
seria de R$ 2.297,60 (640 UFIP´s X R$ 3,59), o qual é menor que o valor consolidado, ora em aberto de responsabilidade do
executado, qual seja, de R$ 2.529,29 (valor do tributo e honorários), conforme extrato anexo do débito atualizado (evento 6 dos
autos de origem). 3- Recurso conhecido e provido. 4- 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 a retomada do devido processo legal, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009036-34.2022.8.27.2729/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0009036-34.2022.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A. (AUTOR)
ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12450D
APELADO: ALDIR AIRES DA SILVA FILHO 02566749140 (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA
AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO
("MUDOU-SE"). VALIDADE. DEVEDOR QUE DEIXA DE ATUALIZAR OS SEUS DADOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.1. A comprovação da mora é
pressuposto para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Conquanto não seja necessário demonstrar que a
notificação foi entregue pessoalmente ao devedor fiduciário, a comprovação do recebimento deste instrumento no endereço
fornecido no contrato é medida indispensável, sob pena de indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem a
resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte demandante. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. 1.2. Nos casos em que o devedor não comunica a alteração de endereço à instituição financeira, não se pode imputar ao
credor o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora, além daquela disposta em lei, pois a frustração da
notificação se deu por culpa tão somente da desídia do devedor, eis que tal entendimento prestigia a função social do contrato,
bem como o dever de boa-fé objetiva. 1.3. A verificação de que a notificação foi corretamente encaminhada ao endereço
informado no contrato, mas retornou sem cumprimento por motivo de mudança de endereço do devedor, tendo em vista constar
a informação “mudou-se” na carta com aviso de recebimento, excepciona a obrigação de efetiva entrega do documento no
endereço, pois o devedor não atualizou seus dados junto à instituição financeira.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para cassar a Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito
e, consequentemente, determinar o retorno dos Autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito. Sem
majoração de honorários recursais, por não terem sidos fixados na instância singela e ante a cassação da Sentença recorrida,
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004524-95.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003325-09.2021.8.27.2721/TO
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RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: SIMPOL CRED
ADVOGADO: EDUARDO SOUZA DA SILVA – OAB/TO 010762
AGRAVADO: DACI BENTO DA SILVA
ADVOGADOS: SANDER FERREIRA MARTINELLI NUNES – OAB/TO 006687 E DENISE PEREIRA DE FRANÇA – OAB/TO
009715
INTERESSADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. CORRESPONDENTE BANCÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher
contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Assim,
nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio
passivo é, pois, facultativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada que determinou à agravante que, no prazo de
5 (cinco) dias, promova a suspensão do desconto consignado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
por desconto realizado, até o valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 17 de
agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041882-75.2020.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR)
PROC. MUNICÍPIO: JULIA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ
APELADO: FUTURA REPRESENTACOES LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.132,46 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20200001105 e n.º 20200001106. 4. Desse
modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a
quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo
valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento da execução fiscal.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, DAR PROVIMENTO
ao recurso e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução
fiscal, nos termos do voto divergente da Juíza Silvana Maria Parfieniuk, e os votos do Desembargador Eurípedes Lamounier e do
Juiz Jocy Gomes de Almeida, acompanhando a divergência. O Desembargador Adolfo Amaro Mendes - Relator, votou no sentido
de conhecer do recurso por presentes os requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos. Compareceu representando o Ministério Público a Procuradora de Justiça Vera Nilva
Álvares Rocha. Palmas, 17 de agosto de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
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DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO Nº00185591320208272706 - (Chave nº 779138559220) - proposta por SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA em desfavor de
ESPÓLIO DE FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo
ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo
comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum
local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de setembro do
ano de dois mil e vinte e dois (14/09/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, técnica judiciária/mat. 238445, digitei e conferi.

2ª vara da família e sucessões
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
00097486420208272706, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA COELHO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, professora, portadora do
Registro Geral nº 27.375b emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, e Cadastro de Pessoa Física nº
526.449.521-15, residente e domiciliada à Rua 3 de Maio, nº 801, Qd. 93, Lt. 16, no Bairro São João, em Araguaína - TO, em
face de DEUZINA COELHO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora do Registro Geral nº 973.995, emitido pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Tocantins, e Cadastro de Pessoa Física nº 131724761-20, residente e domiciliada na Rua
Voluntários da Pátria, nº 581, Casa 03, no Bairro São João, em Araguaína – TO, acometica/diagnosticada com hipertensão e
depressão. Pela Juíza, no evento 99, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO, à vista do
contido nos autos, acolho o pedido da requerente e decreto a INTERDIÇÃO de DEUZINA COELHO DE OLIVEIRA, nomeandolhe MARIA DE FÁTIMA COELHO DE OLIVEIRA, como curadora que deverá representá-la nos atos da vida civil. Considerando
que a requerida não possui bens em seu nome, deixo de determinar hipoteca legal. Intime-se para prestar o compromisso
mediante termo junto ao cartório desta Vara e ainda adotem-se as providências do art. 755, §3º do Código de Processo Civil.
Decreto a extinção do processo com amparo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe. DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita a ambas as partes. Araguaína-TO, 05/07/2022. (Ass.) Renata
Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito". 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 29/07/2022. Eu, Sandra
Maria Sales Belo Vinhal, técnica judiciária, que o digitei e conferi.

3ª vara cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 933.15-22
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 3ª Vara Cível de
Araguaína – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma:DATAS E HORÁRIOS:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 28 de novembro de 2022, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação.
SEGUNDO LEILÃO: dia 28 de novembro de 2022, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do
valor da avaliação).LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances.PROCESSO: 001083480.2014.8.27.2706 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE
BEM: 01 (um) imóvel, lote nº 05 da quadra 09, situado na Rua 02, Setor Comercial, integrante do loteamento Nova Araguaína,
com área de 1.000,00 m², com Matrícula nº 25.325, Cartório de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, imóvel próximo a BR-153,
todo murado e com uma casa residencial construída nos fundos, avaliação do metro quadrado do terreno em R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), totalizando a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) o lote sem considerar as
benfeitorias existentes. OBS: Existe uma casa residencial construída nos fundos do lote objeto da penhora, não sendo possível
proceder a avaliação da casa, pois não tive acesso ao interior do imóvel nas diligências realizadas, aparentemente não mora
ninguém no local.OBS: Descrição do bem conforme laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça.VALOR DA AVALIAÇÃO:
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)LOCALIZAÇÃO DO BEM: situado na Rua 02, Setor Comercial, integrante do
loteamento Nova Araguaína – Araguaína/TO FIEL DEPOSITÁRIO: Depositária Pública Sra. Maria do Perpetuo Socorro Apinajé
Neres VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 260.955,23 (duzentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
vinte e três centavos) * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES,
devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com 10 anos de experiência
especialização com leilões judiciais. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único,
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B.
Na adjudicação: Os honrários corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou
acordo:o honoráro será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. A comissão e o honorários serão devidas
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após 10 dias da nomeação do leiloeiro sem que haja neste prazo alguma contestação.FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO
e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados,bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que
não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu
interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O
parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo
observadas as seguintes regras:1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do
bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de
aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção
monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$
500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária
Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem.Efetuado o
depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da
vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou
proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com
credor privilegiado.3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF,comprovante de
residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de
proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não
sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento,porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance
ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a
arrematação (CPC,art. 895, §§ 4º e 5º).LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns),
ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste
edital,encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na
data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo,
problemas na conexão de internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte,o
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de
Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo
segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre
no
ato
da
lavratura
do
Auto
Eletrônico
de
Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado,considerar-se-á no próximo minuto
após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo.DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS
PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do
Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por
meio do link:https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de
arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. DA CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO
COLOCADO E SUCESSIVOS Caso o Arrematante não cumpra com com as suas obrigações financeiras assumidas no ato da
Arrematação por uma ou outra razão nos prazos definidos em lei, por economia processual, este leiloeiro o intimará a fazé-lo por
e-mail / Whats app dando ao mesmo o prazo de 24 horas para o cumprimento do pactuado. Caso se mantenha inerte, ficará ele
passível de multas e outras penalidades cabíveis arbitradas por este juízo. Logo após o findo do prazo, este leiloeiro procederá
com a desclassificação do Arrematante e logo com a lavratura do novo Auto de Arrematação ao 2º colocado classificado e assim
sucessivamente
até a devida satisfação do crédito ao exequente. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até
a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão.
II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc,
vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais
dívidas
sub-rogam-se
no
preço
da
arrematação
(parágrafo
único
do
art.
130
do
CTN).IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover
a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui.
V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar,
nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º
do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa
ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. Quem der causa, deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do
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leiloeiro.VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada
sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC.VII - Caso o arrematante
ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução
eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador
remissos (art.897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida.VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação
do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,
§1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis - ITBI.IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e
aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da
existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901).X - Expedida a carta de arrematação para pagamento
parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da
hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor
inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na
pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de:usufruto, uso,
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso;
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor
ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados
para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de
que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do
Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis
por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha acontecido e caso tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao
leiloeiro XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote,por não atendimento pelo
arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas
condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação
do crédito do exequente. XV – O leiloeiro, o executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou
problemas omissos no laudo de avaliação. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo
mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante
após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que
comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao
arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor
depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de
arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que
se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os
bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação,
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS
LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data
da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g.cotas
condominiais).O ARREMATANTE de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e
contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão
subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI pelo
arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO).O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará
sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas
relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de
arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas no preço do lance:A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1%
do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 e máximo de R$ 240,00 reais), nos
termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ -deverá o
Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das
parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde
ocorrer.B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e
custas relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do
arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo
no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não
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estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos
realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma
aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação
serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES • AV-2-M-25.325 – Procede-se a esta
averbação conforme faculta o artigo 828 do CPC e a requerimento do Banco Bradesco SA, para fazer constar que tramita ação
de Execução de Título Extrajudicial, registrada e autuada sob nº 0001221-02.2015.8.27.2706, tendo como exequente Banco
Bradesco SA, como executados: Paulo Alexandre Gonçalves Cavalcante e Carlos Eduardo Gonçalves Cavalcante. Valor da
causa: R$ 767.429,90. • AV-3-M-25.325 - Procede-se a esta averbação a requerimento do Banco Bradesco SA, para fazer
constar que tramita perante a 2ª Vara Cível de Araguaína/TO, Execução de titulo extrajudicial porcesso nº 000756074.2015.8.27.2706, autor: Banco Bradesco SA e executado:José Gomes Cavalcante e Paulo Alexandre Gonçalves Cavalcante.•
AV-4-M-25.325 – Auto de penhora, extraído da execução de titulo extrajudicial nº 0010834-80.2014.8.27.2706. Autor: Banco do
Brasil SA, executado: Paulo Alexandre Gonçalves Cavalcante. OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO
PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES
NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: PAULO
ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE, através de seu Defensor Público devidamente constituídos nos autos
Dr.(a)(s):PABLO MENDONÇA CHAERDP9084304, os respectivos sócios, sua esposa SRA.GERCILENE SOUZA DA SILVA
CAVALCANTE e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície,concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso;
credores,pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada;promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código
de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os
atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º
do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A., através de seus Advogados
devidamente constituída nos autos Dr.(a)(s): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/MG 044698 E JOSÉ ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA OAB/MG079757, e para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Araguaína, Estado doTocantins. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES -Leiloeiro Oficial N1 – JUCETINS nº
2012.09.0015 – P1
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº0010834-80.2014.8.27.2706, Chave
nº938924354014, proposta por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE
sendo o presente Edital para INTIMAR o executado Senhor PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE, brasileiro,
pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 477538 SEHUSP -TO, inscrito no CPF/MF sob nº 976.415.101-91, e seu
CÔNJUGE Sra. GERCILENE SOUZA DA SILVA CAVALCANTE, inscrita no CPF n.021.749.232-03, do leilão designado para
data de: 1º leilão 28 de novembro de 2022 a partir das 09:00 hs. 2º leilão 28 de novembro de 2022 a partir das 10:00 hs,
Local:através do site https://www.agilleiloes.com.br/; Bem:01 (um) imóvel, lote nº 05 da quadra 09, situado na Rua 02, Setor
Comercial, integrante do loteamento Nova Araguaína, com área de 1.000,00 m², com Matrícula nº 25.325, Cartório de Registro
de Imóveis de Araguaína/TO, imóvel próximo a BR-153. Tudo de conformidade com o despacho do evento 212 a seguir
transcrito:"Homologo a data designada para a realização do leilão (evento 210).Intimem-se as partes sobre a data, para que não
ocorra defeito quanto a publicidade.A intimação do devedor será por edital.Cumpra-se com urgência."(Ass) Alvaro Nascimento
Cunha-Juiz de Direito.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na
forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 de setembro de 2022. Eu,
Keila Lopes,Técnica Judiciária, que digitei.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Execução de Título Extrajudicial, Nº 0012282-49.2018.8.27.2706, Chave nº 602549947818,
proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em desfavor de MARCELO
MARCIO ROCHA FERRAZ; FERLIANE MARQUES DE OLIVEIRA e COLEGIO PROFESSOR FERRAZ EIRELI, sendo o
presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) MARCELO MARCIO ROCHA FERRAZ; FERLIANE MARQUES DE OLIVEIRA
e COLEGIO PROFESSOR FERRAZ EIRELI, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento sobre a
penhora parcial realizada no evento 78. Prazo de publicação 30 dias., acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze)
dias. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Intimem-se os executados, via edital, no prazo de 15 dias,
sobre a penhora parcial realizada no evento 78. Prazo de publicação 30 dias. Ainda, intime-se a Defensoria Pública para ciência.
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Prazo 30 dias. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Cumpra-se." E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 de Agosto de 2022. Eu, Maria Alice Ferreira da Silva,
estagiária que digitei.(Ass) ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001288-48.2021.8.27.2708/TO
AUTOR: MARIA FRANCISCA GALVÃO DA PAZ
RÉU: JOSIANO FLORES
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, desta Comarca de
Arapoema/TO., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que
por este meio CITA, KLEBER NUNES DA SILVA, brasileiro, casado, CPF nº 652.164.583-87, residente e domiciliado em lugar
incerto e não sabido, de todos os termos da presente Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Nº
00012884820218272708, Chave do Processo: 655788023021, proposta por MARIA FRANCISCA GALVÃO DA PAZ, brasileira,
solteira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.357.174 SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
993.630.113-72, sem correio eletrônico (e-mail), residente e domiciliada na Rua dos Garimpeiros, Centro, Arapoema/TO,
podendo contestá-la, se quiser no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência, INTIMANDOO a comparecer perante este juízo na sala de audiências, no Fórum, localizado nesta cidade, na Av. Castelo Branco, nº 685,
Centro, para audiência de conciliação e mediação (CEJUSC), que será realizada no dia 25/10/2022, às 14h30min, sem
prejuízo da mesma ser realizada pelo sistema de videoconferência - plataforma Google Meeting, através do
link: https://meet.google.com/fvn-haeq-aac, evento 10. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é
obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Tudo nos
termos do respeitável despacho, a seguir transcrito: “1. DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECEBO a petição
inicial, uma vez que presentes os pressupostos processuais. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora, nos termos do
art. 98 do CPC. 2. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, CITAÇÃO E OUTROS ATOS. DETERMINO AO CEJUSC que inclua o
processo em pauta para audiência de conciliação. No ato o conciliador ou mediador deverá observar o disposto no Código de
Processo Civil, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária, inclusive, com o poder de designação de mais de
uma sessão destinada à conciliação ou à mediação, não podendo exceder a 02 (dois) meses da data da realização da primeira
sessão, desde que necessárias à composição das partes (art. 334, §§ 1º e 2º, CPC). Caso a parte autora tenha informado
expressamente o seu interesse na audiência de conciliação, tal ato irá ocorrer ainda que a parte contrária não tenha interesse em
tal audiência. Por outro lado, caso a parte autora tenha informado expresso desinteresse na audiência de conciliação, poderá a
parte ré, querendo, peticionar informando o seu desinteresse na audiência, com no mínimo 10 dias de antecedência de tal data
(art. 334, § 5º, CPC). Neste último caso, fica a parte ré advertida que o prazo de 15 dias para apresentação da contestação se
inicia a partir do protocolo da petição que informa o desinteresse na audiência, independente de nova intimação, nos termos do
art. 335, II, CPC. INTIMEM-SE os autores na pessoa de seu advogado ou, caso seja assistida pela Defensoria Pública, INTIMESE pessoalmente para comparecer à audiência de conciliação. CITE-SE a parte requerida para que tome conhecimento dos
pedidos formulados na petição inicial, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência, para comparecimento à audiência
de conciliação bem como para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização da
audiência, ciente que não contestados os pedidos presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora
(arts. 334, 335, I, 341 e 344, 346, CPC)...” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido
o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e
seis (13/09/2.022). Eu, Raíris de M. Bastos, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002196-46.2014.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado LINDONJHONSON DE MELO SANTOS, vulgo "Índio",
brasileiro, nascido aos 25/07/1981, natural de Imperatriz-MA, filho de Antonio Gonçalves dos Santos e JOSANA NUNES COSTA,
brasileira, solteira, desempregada, nascida aos 15/06/1986, natural de Almerim-PA, filha de Raimundo Ferreira da Costa e
Rosângela Ponte Nunes, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça
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lançada no evento 01-doc 11- folha80. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do
artigo 157, §2°, incisos I e II, c/c art., 15 da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Pena. E como não tenha sido
possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMOOS a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 28/11/2022 15:00 horas, a fim de participar da
audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme
disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, aos 14 de setembro de 2022. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide
Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0000794-85.2018.8.27.2710/TO, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado ALESSANDRO VIEIRA COSTA, brasileiro, casado, nascido aos 03/08/1994,
natural de Imperatriz – MA, filho de Raimundo Bezerra da Costa e Maria Antônia Vieira Machado, residente na Av. Ayrton Sena,
s/nº, Vila Nova dos Martírios – MA, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme eventos 84 e 101. E como não tenha
sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital,
INTIMO-O através do presente edital com prazo de 15(quinze) dias, para no prazo improrrogável de 10(dez) dias, constituir novo
patrono para atuar no referido processo, no prazo de cientificando-o a acima anotada, acrescentando que sua inércia importará
na nomeação da Defensoria Pública Estadual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado
do Tocantins. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de
Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00014579220228272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s) FRANCISCO CRUZ DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido ao 28/11/1982, natural de
Itupiranga/PA, filho de Francisco Alves da Silva e Evandir Matias Cruz, portador do RG nº 4712595 SSP/PA, encontrando-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme conteúdo dos eventos 8 e 15. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se
denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do . Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por
estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado
mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares
e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar
testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la,
concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo
Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico
Judciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

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

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

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
0003448-70.2017.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA
LEI, ETC. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita
por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) JOÃO
ERNANDES ABREU AMORINHO, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 08/11/01981,
filho de Cícero Alves Amorinho e de Maria Eunice Abreu Amorinho, RG n° 1.100.555 SSP/TO e CPF n° 040.205.131-98,
residente na rua 08, n° 103, setor Santo Antônio, na cidade de Colinas do Tocantins-TO, atualmente residindo em local
incerto e não sabido, para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da Pena de multa no valor de R$397,43 (trezentos e
noventa e sete reais e quarenta e três centavos) nos termos dos cálculos de evento retro, consoante extrato respectivo, através
da guia de recolhimento que será obtida através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br no link
"http://www.sefaz2.to.gov.br/dare/servlet/hnetccwkda", cujo comprovante deverá ser anexado aos autos, sob pena de inscrição
na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 06 de setembro de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico
Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito - Vara
Criminal.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80)
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003703-57.2019.8.27.2713/TO
AUTOR: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS
RÉU: ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na
forma
da
lei...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação
de Execução Fiscal, processo nº 0003703-57.2019.8.27.2713, chave n.° 789264634719, em que figuram
como partes MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS contra ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, sendo pelo
Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, conforme segue: CITA-SE o executado ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE
SOUZA, atualmente com endereço incerto e não sabido, para pagar o débito atualizado ou nomear bens à penhora no prazo de
05 (cinco) dias, a contar do término do edital, mais os acréscimos legais (juros, honorários advocatícios, custas processuais e
demais encargos da lei), sob pena de penhora, de tantos bens quantos bastem à garantia da Execução (art. 10 da Lei
6.830/80). Valor do Débito: R$ 651,82 (Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), débito referente a(s)
seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20180000310, 20180002200, 20180004279, 20180007902, inscrito no Cadastro
Municipal de Contribuintes sob o número 7233, já corrigida monetariamente. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Colinas do Tocantins, aos 12 de agosto de 2022. Eu, Thays Joanna Gonçalves Berlanda, Estagiária, subscrevi. Documento
eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito.
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COLMEIA
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS SORTEADOS E DIVULGAÇÃO DAS DATAS DESIGNADAS PARA A 1ª
TEMPORADA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DO ANO DE 2022
O Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que na conformidade dos artigos 432 e
seguintes do Código de Processo Penal, e sob as penas da lei, ficam as pessoas abaixo relacionadas, de acordo com Ata de
Sorteio de Jurados, convocados para comporem o corpo de jurados da Comarca Colméia, Estado do Tocantins, referente à
Primeira Temporada de Julgamentos do Tribunal do Júri ano de 2022 conforme quadro que segue, com início às 9h, na Sala de
Sessões do Tribunal do Júri Popular desta Comarca de Colméia, situada na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO,
quando será submetido a julgamento 01 (um) processo-crime no dia abaixo relacionado: 1 – Processo: 000103258.2019.8.27.2714 – Autor: Ministério Público. Vítima: Damiana Gomes da Costa. Réu: Maurício Gomes Ribeiro. Advogado: Dr.
Dr. Laurte Leandro Lessa Filho. Data de Julgamento: 29/09/2022 – às 09 horas. Pronúncia: art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 61, II, “e”
e “h”, e art. 155, em concurso material (art. 69), todos do Código Penal Brasileiro. NOME DOS JURADOS: 01 – LIMÍRIO BASÍLIO
NETO; 02 – PABLO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS; 03 – CLÉSIO DE SOUSA MARTINS; 04 – SELMA APARECIDA
PRIMO SOUSA; 05 – MARCOS VIEIRA DO PRADO; 06 – MARTA PATROCÍNO DA SILVA; 07 – MARIA DO ESPÍRITO SANTO
ALVES NUNES; 08 – PATRÍCIA VALE DA SILVA; 09 – JOSÉ EUDES DA SILVA; 10 – MARIA MARTA COSTA CARVALHO; 11
– WEBBER JOSÉ DE MIRANDA; 12 – EVANDA MARIA FIDELIS; 13 – ESMARILDO JOSÉ ALVES; 14 – DANILTON BARBOS
BONFIM; 15 – INÊS PRISCILA LOPES LEITE; 16 – VIVIANE MESSIAS PINTO; 17 – GIZELLY RODRIGUES ROSA; 18 –
PATRÍCIA BISPO FARIAS; 19 – EDINEI DE OLIVEIRA CAMARGO; 20 – SAMARA NUNES ALVES; 21 – PABLO SOUSA SILVA;
22 – EVANIA ALVES DE SOUSA; 23 – SUZANA PEREIRA COSTA; 24 – VÂNIA SOARES GUEDES; 25 – LILIANE GOMES DA
SILVA OLIVEIRA. NOME DOS SUPLENTES: NOME DOS SUPLENTES: 01 – MARIA DE FÁTIMA CASTRO E SILVA; 02 –
JACIARA PEREIRA MORAIS; 03 – JORGE JANDIR MUCCINI; 04 – VINÍCIO SOUSA MARTINS; 05 – TAIS MARIA BONFIM; 06
– JAQUELINE PEREIRA SILVA; 07 – MATHEUS FELIPE MACIEL; 08 – MÔNICA RODRIGUES DA SILVA; 09 – RAIMUNDO
MARINHO DE SOUSA NETO; 10 – EDIMA ALVES DE SOUSA SILVA; 11 – ANTÔNIA DE JESUS DIAS HOLANDA; 12 –
DARLEIDE PEREIRA COELHO; 13 – SAYNARA FIGUEIREDO CRUZ; 14 – MARISTELA RODRIGUES DA SILVA LIMA; 15 –
JOSÉ GILDO GONÇALVES DA SILVA. Da função do jurado: Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento
compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1 o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos
trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica,
origem ou grau de instrução. § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: I – o
Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os Governadores e seus respectivos Secretários; III – os membros do
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os
Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública; VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os militares em
serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X – aqueles que o requererem,
demonstrando justo impedimento. Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço
imposto. § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou
mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.
§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 439. O exercício
efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará
prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição
do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso,
de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Art. 441. Nenhum desconto será
feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Art. 442. Ao jurado que, sem causa
legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será
aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Art. 443.
Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de
força maior, até o momento da chamada dos jurados. Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz
presidente, consignada na ata dos trabalhos. Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será
responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Art. 446. Aos suplentes, quando convocados,
serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no
art. 445 deste Código. Eu, Rosineto da Silva Rita, Técnico Judiciário, digitei, conferi, subscrevi e afixei cópia do presente Edital
no Placard do Fórum local. Colméia/TO, 05/09/2022. Sede do Juízo: Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO - Fone (63)
3457.1361/1099 – WhatsApp da Escrivania Criminal (63) 99219-5147. DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito.
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GUARAÍ
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
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 intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0007670.15.2021.827.2722
Denunciado: PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS
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 PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS, brasileiro,
nascido aos 29.08.1994, filho de Elismarta Preira dos Santos, CPF n°. 052.801.611-36, residente na Avenida Bahia 2, Qd. 4, Lt.
4, entre Ruas 3 e 4, setor Muniz Santana, nesta cidade, celular: (63) 99296-9804, ficando a vítima J. B. B intimada da sententeça
que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ,
intimado da sentença abaixo transcrita: Isto posto, acolho o em parte o pedido contido na denúncia e condeno o
acusado PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS pela prática das infrações capituladas no artigo 129, §9 (por duas
vezes), artigo 147 e artigo 163, parágrafo único, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, o absolvendo em
relação ao crime do artigo 150, § 1° do Código Penal em razão do princípio da consunção. Passo à análise e
individualização da pena: As condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem num mesmo juízo de reprovabilidade,
portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo art. 59 do Código Penal, a fim de
evitarmos repetições desnecessárias. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se
encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem
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registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são
normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.
Deste modo, utilizando da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena previsto para os
respectivos tipos penais, fixo a pena-base em: a) 3 (três) meses de detenção para os crimes de Lesão Corporal; b) 1 (um)
mês de detenção, para o crime de ameaça c) 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa para o crime de dano
qualificado; Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação aos crimes de Lesão Corporal. Em relação
ao delito de ameaça, não concorre circunstância atenuante. Concorre à agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal,
razão pela qual agravo a pena-base para esse crime em 1/6, passando a dosá-la: 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
Quanto ao crime de dano qualificado não concorre circunstância atenuante. Concorre a agravante previstas no art. 61, II,
alínea “f” do Código Penal, razão pela qual agravo a pena-base para esse crime em 1/6, passando a dosá-la em: 7 (sete) meses
de detenção e 11 (onze) dias-multa Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena em relação a todos os
delitos. CRIME CONTINUADO Ficou comprovado que o réu praticou dois delitos do art. 129 §9º do Código Penal, em
condições de tempo, local e maneira de execução semelhantes. Nesse sentido, de acordo com o art. 71 do Código Penal,
aumento a pena em 1/6 (um sexto) entendido como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (Fração
utilizada com base no STJ -HC 442.316/SP), ficando a pena em relação a esses crimes em: 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes) e art. 681 do
CPP, fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de: 11 (onze) meses e 20 (vinte dias) de detenção e 11 (onze)
dias multa. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas
condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. No tocante à detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da
Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais favorável ao sentenciado. Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados com violência e grave ameaça contra
a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal,
verifico estarem presentes os requisitos para a adoção deste instituto, todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao
sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos
direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar
o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal
hipótese. PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito”. Jossanner Nery
Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 15
de setembro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002737-55.2019.8.27.2726/TO
AUTOR: FERNANDO GOMES PINHEIRO
RÉU: VALDIR TADEU TURQUI – ME
RÉU: KAREN CARDOSO DE OLIVEIRA
RÉU: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EDITAL Nº 6373268
PRAZO TRINTA (30) DIASASSISTÊNCIA 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 a requerida, KAREN CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileira, estando em lugar incerto e
não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros
os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 4, 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 13 de setembro de 2022. Eu, Shirlei Cristina
Canalle Castro, Servidora de Secretaria, Mat. 353854, digitei o presente.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 50361561620128272729
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: CLEBEM ALVES DE FREITAS
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
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INTIMA o acusado(a) CLEBEM ALVES DE FREITAS, brasileiro, união estável, nascido aos 03/02/1983, portador do CPF nº
371.649.311-71, filho de Francisca Alves Freitas?, atualmente em local incerto e não sabido, para participar na qualidade de
acusado da Audiência Sessão Plenária do Júri designada no dia 16/09/2022 08:00:00 no auditório do TRIBUNAL DO JÚRI DA
COMARCA DE PALMAS. DESPACHO: : "[...] 1. Determino a inclusão do presente processo na primeira data disponível para
julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo ser observada a ordem preferencial prevista no artigo 429 do Código de Processo
Penal [...]". TIPIFICAÇÃO PENAL: xxx. . ENDEREÇO DO FÓRUM DE PALMAS: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º
andar, Plano Diretor Sul, Palmas / TO. Palmas, aos 15/09/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

2ª vara da família e sucessões
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N. 0022159-12.2016.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de
sentença, registrada sob o nº 0022159-12.2016.8.27.2729, na qual figura como exequente P. A. N., representado por sua
genitora NATHALIA ALVES NEPOMUCENO, brasileiros, residente e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados
pela Assistência Judiciária Gratuita e executado RODRIGO COSTA PINHEIRO. E é o presente para CITAR o
executado RODRIGO COSTA PINHEIRO, residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual
de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem para
satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o
pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos
valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização
da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de
endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. E
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 12/09/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e
subscrevi.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N. 5030278-13.2012.8.27.272
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de
sentença, registrada sob o nº 5030278-13.2012.8.27.2729, na qual figura como exequente VIVIANE BARREIRA DA SILVA,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e
executado JOÃO BATISTA NETO EVANGELISTA. E é o presente para CITAR o executado JOÃO BATISTA NETO
EVANGELISTA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito
em questão, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o
montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art.
523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde
se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se
abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este
Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e
intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 12/09/2022.
Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N. 0003205-39.2021.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de
sentença, registrada sob o nº 0003205-39.2021.8.27.2729, na qual figura como exequente LOURENÇA DA CUNHA PUGAS,
brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e
executado CLEMILTON GONCALVES DOS SANTOS. E é o presente para CITAR o executado CLEMILTON GONCALVES
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DOS SANTOS, residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito
em questão, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o
montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art.
523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde
se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se
abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este
Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e
intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 12/09/2022.
Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N. 0045101-33.2019.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68, registrada sob o nº 0045101-33.2019.8.27.2729, na qual figura como exequente P. H. M. G., representado por sua
genitora, MERCES GOMES DE SOUSA, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados pela
Assistência Judiciária Gratuita e executado WALMOR MACEDO DOS SANTOS. E é o presente para CITAR o
executado WALMOR MACEDO DOS SANTOS, residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual
de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem para
satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o
pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos
valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização
da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de
endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. E
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 12/09/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e
subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N. 0025405-74.2020.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68, registrada sob o nº 0025405-74.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente BRUNA CECIM SILVA, brasileira,
residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido RENATO
GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO FILHO. E é o presente para CITAR o requerido RENATO GONTIJO DE QUEIROZ
CANCADO FILHO, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e,
querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados
pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para
sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 14/09/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora
que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N. 0038114-78.2019.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Inventário, registrada sob o
nº 0038114-78.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente HERDEIROS DE SEBASTIÃO RIBEIRO, brasileiros, residentes
e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, e requerido ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO. E é o presente para CITAR o
requerido HERDEIRO JAMIL BEZERRA RIBEIRO, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem
tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso
em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum
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local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO,
14/09/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS N. 0031446-23.2021.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alteração do Regime de
Bens, registrada sob o nº 0031446-23.2021.8.27.2729, na qual figura como requerentes ANDREIA CAMPOS NOLETO
e RAIMUNDO JUNIOR BRITO DA SILVA, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO. E é o presente
para CIENTIFICAR TERCEIROS sobre o pedido de alteração de regime de bens proposto pelos requerentes, que pretendem
alterar do regime de casamento de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para o regime de COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. E
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 12/09/2022. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e
subscrevi.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de BENVINDO TAVARES ROCHA, CPF/CNPJ: 588.806.311-87, para que, caso queira, no
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 000475977.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de PARAISO IND COM DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES
LTDA, CPF/CNPJ: 03.673.994/0001-03, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução
Fiscal nº 0050246-70.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av.
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS
SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de VALDIR TEIXEIRA LIMA, CPF/CNPJ: 784.276.571-53, para que no prazo de 05 (cinco)
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 004535426.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
15 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
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O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ROGER RODERLEI SIGOLO -EPP, CPF/CNPJ: 07.048.084/0001-82 e ROGER RODERLEI
SIGOLO, CPF/CNPJ: 906.227.589-34, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução
Fiscal nº 0029945-78.2014.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av.
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA
CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a CITAÇÃO de JANAINA ARAUJO CAVALCANTI NOVAIS, CPF/CNPJ: 892.231.444-34, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 002261406.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20180002120, inscrita em
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180002121, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180002122, inscrita em
06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.904,41 (quatro mil, novecentos e quatro reais e
quarenta e um centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as
quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos
do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio
ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de FRANCISCO CARLOS DA SILVA, CPF/CNPJ: 288.556.982-49, para que no prazo de 05
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 500888044.2011.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de LEONIDAS FERNANDES DE MELO, CPF/CNPJ: 185.949.301-78, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 500028044.2005.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14
de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de XARA & GOMES DA SILVA LTDA - ME, CPF/CNPJ: 01.663.257/0010-87, ANTONIO
XARA, CPF/CNPJ: 283.710.207-59 e RONALD HERMOGENES GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 125.808.721-91, para que,
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000280-44.2005.8.27.2729 que lhe move
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o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de MW - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOMÁTICA LTDA, CPF/CNPJ: 07.080.847/0001-72
e WISNER LAZARO CANDIDO MARTINS, CPF/CNPJ: 310.394.301-63, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta)
dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5024298-51.2013.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14
de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de MAIRA PEREIRA GALVÃO MARTINS, CPF/CNPJ: 019.155.131-70, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 502429851.2013.8.27.2729, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, são
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil.
Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso
queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130,
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de TELES & SANTOS LTDA - ME, CPF/CNPJ: 03.950.401/0001-09, para que, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000167-27.2004.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO
TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de
Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ELZA TELES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 035.131.078-97 e MILTON PEREIRA DOS
SANTOS, CPF/CNPJ: 072.848.532-04, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias
tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000167-27.2004.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO
TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de
Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta)
dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS
GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MODELO LTDA, CPF/CNPJ: 04.782.993/0001-
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51, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5034517-26.2013.8.27.2729
que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16,
da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de SOFA & CIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 10.950.355/0001-03, e de JOÃO
CARLOS BORGES DOMINGUES, CPF/CNPJ:123.119.818-46, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha
Embargos à Execução Fiscal nº 5018847-45.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16,
da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a CITAÇÃO de MAELY MARQUES, CPF/CNPJ: 030.462.031-95, por estar em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5014052-30.2012.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20120007566, inscrita em 29/06/2011, referente ao MULTAPOST; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 821,32 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), bem
como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas
indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do
Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30
(trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de CANTINA FOGAO A LENHA LTDA, CPF/CNPJ: 03.616.127/0001-28, DIVARCENA SILVA
BRAGA, CPF/CNPJ: 576.020.001-10 e VALDECI FRANCISCO BENTO, CPF/CNPJ: 303.242.111-04, para que, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5001184-59.2008.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO
TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de
Palmas, 15 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MODELO LTDA, CPF/CNPJ: 04.782.993/000151, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5034517-26.2013.8.27.2729
que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16,
da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
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2018), determina a CITAÇÃO de JANAINA ARAUJO CAVALCANTI NOVAIS, CPF/CNPJ: 892.231.444-34, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 002261406.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20180002120, inscrita em
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180002121, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180002122, inscrita em
06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.904,41 (quatro mil, novecentos e quatro reais e
quarenta e um centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as
quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos
do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio
ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de AGNA MARIA T NOLASCO LTDA, CPF/CNPJ: 04.505.395/0001-35, para que, caso
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0039259-43.2017.8.27.2729 que lhe move
o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de RONNY ALMEIDA CANDIDO, CPF/CNPJ: 014.397.081-00, para que no prazo de 05
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 000949104.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14
de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina
a
INTIMAÇÃO de MASTER
REPRESENTANTES
E
TRANSPOPRTADORA
EIRELI, CPF/CNPJ: 17.689.130/0001-86, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução
Fiscal nº 0009491-04.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av.
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES
BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de TOLDOS RODRIGUES EIRELI, CPF/CNPJ: 22.822.157/0001-35, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0043922-93.2021.8.27.2729, que lhe move o
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) J-1497/2021, inscrita em 09/07/2021, referente ao PROCON; cujo valor à época do ajuizamento era de R$
11.455,60 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº
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6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
13 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de SANTANA COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ: 28.533.090/0001-03, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036119-59.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20210001075, inscrita em 23/07/2021, referente ao MUL-POST; 20210001076, inscrita em 12/04/2021,
referente ao TLF; 20210001077, inscrita em 12/04/2021, referente ao TLS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 6.964,04
(seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de SEDE MUSIC BAR LTDA, CPF/CNPJ: 33.770.749/0001-77, por estar em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0030947-39.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s)20210000743, inscrita em 21/06/2021, referente ao ISS-ESTIM; 20210000747, inscrita em 21/06/2021,
referente ao ISS-ESTIM; 20210000748, inscrita em 21/06/2021, referente ao ISS-ESTIM ; cujo valor à época do ajuizamento
era de R$ 20.364,23 (vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo
9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar
perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de
Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de INSTITUTO FAMILIA FELIZ, CPF/CNPJ: 26.911.326/0001-64, por estar em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0030934-40.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 00000, inscrita em 00/00/0000, referente ao ISS; 00000, inscrita em 00/00/0000, referente ao IPTU; cujo valor à
época do ajuizamento era de R$ 2.425,40 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as
disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO.
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei
e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 14.537.855/0001-60, por estar em lugar incerto e não sabido,
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para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0029229-12.2018.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20180003850, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF; 20180003851, inscrita em 27/04/2018, referente ao
ISS; 20180003852, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 9.541,09 (nove mil,
quinhentos e quarenta e um reais e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte
executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de REGINALDO ANTONIO FRANCINO, CPF/CNPJ: 015.764.021-34, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0012618-42.2022.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s)20220002603, inscrita em 28/08/2018, referente ao IPTU REV; 20220002604, inscrita em 04/01/2019, referente
ao IPTU REV;20220002605, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.830,23
(quatro mil, oitocentos e trinta reais e vinte e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte
executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de JOEL LOPES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 626.338.641-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011877-80.2014.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20140002028, inscrita em 05/02/2014, referente ao TXL-FUNC; cujo valor à época do ajuizamento era de R$
1.450,10 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de AUDIOLINE PRODUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 05.740.389/0001-25, por estar em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0006850-75.2020.8.27.2707, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20200018326, inscrita em 17/06/2020, referente ao ISS; 20200018327, inscrita em 17/06/2020, referente ao
ISS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 8.792,40 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último
caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado
curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156,
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
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O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de MIRAINDIA GOMES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 14.129.610/0001-02, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0028971-02.2018.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20170016084, inscrita em 22/07/2016, referente ao TLF; 20180004274, inscrita em 25/04/2018, referente ao
ISS; 20180004275, inscrita em 27/04/2018, referente ao ISS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.285,94 (três mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de
setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de NOGUEIRA E ASSOCIADOS, CPF/CNPJ: 13.939.008/0001-60, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0029147-73.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20210000402, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; 20210000403, inscrita em 13/05/2021, referente ao
ISS-AF; 20210000404, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; 20210000405, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISSAF; 20210000406, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 158.953,96 (cento
e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da
Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de
setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 126.191.911-49, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0039478-17.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20210001274, inscrita em 30/08/2021, referente ao ISS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.992,18
(quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
14 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de NOGUEIRA E ASSOCIADOS, CPF/CNPJ: 13.939.008/0001-60, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0029147-73.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20210000402, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; 20210000403, inscrita em 13/05/2021, referente ao
ISS-AF; 20210000404, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; 20210000405, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISSAF; 20210000406, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 158.953,96 (cento
e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da
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Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de
setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de NOGUEIRA E ASSOCIADOS, CPF/CNPJ: 13.939.008/0001-60, por estar em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0029147-73.2021.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20210000402, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; 20210000403, inscrita em 13/05/2021, referente ao
ISS-AF; 20210000404, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; 20210000405, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISSAF; 20210000406, inscrita em 13/05/2021, referente ao ISS-AF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 158.953,96 (cento
e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da
Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de
setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de JOÃO BATISTA FERREIRA ALVES, CPF/CNPJ: 489.796.516-00 e MARIA LUISA PINTO DA FONSECA
ALVES, CPF/CNPJ: 401.929.031-87, por estarem em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0012406-65.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20150001092, inscrita em
18/11/2014, referente ao ISS; 20150001093, inscrita em 18/11/2014, referente ao ISS; 20150001094, inscrita em 18/11/2014,
referente ao ISS; 20150001096, inscrita em 18/11/2014, referente ao TLS; 20150001097, inscrita em 18/11/2014, referente ao
TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 60.460,33 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e três
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando,
neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de VENTURA GOMES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 11.304.344/0003-72, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 000586336.2021.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) º C-3260/2020, inscrita em 02/12/2020, referente a MULTA FORMAL;
C-3265/2020, inscrita em 02/12/2020, referente a MULTA FORMAL; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 220.035,71
(duzentos e vinte mil, trinta e cinco reais e setenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de
setembro de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
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O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina
a CITAÇÃO de ORLY MARIA LAIGNIER DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 878.463.301-87, por estar em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0046201-57.2018.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20180002329, inscrita em 22/07/2016, referente ao TLF; 20180002330, inscrita em 22/07/2016, referente ao
ISS-AUTONO; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.130,24 (três mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último
caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado
curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504,
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de setembro de 2022.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de ELIAS SERAFIM GUIMARAES, CPF/CNPJ: 260.466.362-72, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 92 dos autos da Execução Fiscal n° 5007156-34.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de
2018), determina a INTIMAÇÃO de JOÃO FERREIRA NETO, CPF/CNPJ: 982.958.961-72, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 115 dos autos da Execução Fiscal n° 5000771-07.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)", bem como para que,
caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 1º de setembro de 2022.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
(NCPC, § 1º, art. 218)
ORIGEM/ REFERÊNCIA: Processo Eletrônico nº: 0002501-20.2021.8.27.2731; Chave Processo nº: 414543294921; Natureza da
Ação: Ação de Usucapião Extraordinário; Valor da Causa: R$ 50.000,00; Requerente: JOAQUIM DIAS DO PRADO E LEONTINA
BRAZ DO PRADO; Advogado do Requerente: Roger William Amaral Barbosa Morais – OAB/TO nº 7627 e Jordino Santana
Oliveira – OAB/TO nº 9798; Requerido(s): Espólio de PEDRO DA SILVA NOLETO, representado por seus herdeiros/sucessores
MARIA NAZARÉ GAMA NOLETO CAXETA; VALDINEY NOLETO DA GAMA e VALNICE GAMA NOLETO;
Confrontantes/Confinantes: LUIS CARLOS LUCENA CAVALCANTE; GILBERTO EDUARDO DE SOUZA; CASSIO MARTINS
DOS SANTOS VELOSO; JOSE EDSON BANDEIRA LIMA; DANIEL AUGUSTO REMPEL; CIRO ALBERTO REMPEL e
NEUTRON SOARES MEDRADO. CITANDO(S): OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS
INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, aos termos da Ação de
Usucapião Extraordinário, que tem como Requerente: Joaquim Dias Do Prado e Leontina Braz Do Prado e como
Requeridos/ré(u)(s): Espólio de Pedro da Silva Noleto, Representado Por Seus Herdeiros/Sucessores Maria Nazaré Gama

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5269 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2022

29

Noleto Caxeta; Valdiney Noleto da Gama e Valnice Gama Noleto. Conforme consta nos autos, petição inicial, emenda a inicial,
documentos e despachos, para querendo responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados
da publicação do Edital. ADVERTINDO-LHES de que, não sendo respondida/contestada a ação proposta no prazo de QUINZE
(15) DIAS, contados do vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados
pelo autor/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos (238, 241, § 3º, 334, § 4º do
NCPC). IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma propriedade rural, lote nº 18, loteamento Monte Santo, com área de 129.19,15 hectares.
Devidamente registrado no Cartório de Monte Santo do Tocantins/TO, no livro 02 do Registro Geral, ficha 1, da matricula 938, de
propriedade de PEDRO DA SILVA NOLETO. SEDE DO JUÍZO: Avenida Bernardo Sayão, nº 2071, Setor Jardim Paulista, Ed.
Fórum de Paraíso, Fone (63) 3602-1360/3361 - 1127. Paraíso do Tocantins – TO., aos 12 de setembro de 2022. Eu, Noélia
Paula de Castro, servidora de secretaria, o digitei.

PONTE ALTA
1ª escrivania criminal
Portarias

Portaria Nº 03/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 14 de Setembro de 2022.
Excelentíssimo Senhor Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Ponte Alta do Tocantins,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc.
CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa
do Juiz Diretor do Foro, objetivando atender às necessidades inerentes ao departamento;
CONSIDERANDO a publicação da PORTARIA CCI Nº 1.467 - CSS, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR a servidora cedida Eidiany Messias Pereira Turíbio, na Diretoria do Foro da Comarca de Ponte Alta do
Tocantins/TO, com efeitos retroativos à 01/09/2022, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 2º Revogado a Portaria Nº 02/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 13 de Setembro de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Jorge Amancio de Oliveira
Juiz de Direto e Diretor do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00157427720208272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: MICHELE FERREIRA DE JESUS
Requerido: PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00157427720208272737, em que figura como vítima S,
brasileira,solteira,nascida aos 21/12/2001,natural de Luziânia/GO, filha de Maria Helena de Jesus Oliveira e do José Ferreira
Neves, inscrita no CPF nº707.740.231-20, reside Rua 06, Qd. 07 , Lt. 12,próximo ao Ceme, Porto Real,Porto Nacional/TO,e, o
requerido PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro,solteiro, nascido aos 30/12/1990, filho de Maria do Carmo
Pereira dos Santos, natural de Taguatinga/DF,inscrito no CPF nº086.110.384-01, reside Rua palmeira roncato,QD.07,Lt.09, casa
02 (próximo a escola oscarino),Marista,Nerópolis/GO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediuse o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos
princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, §
8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em
consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22,
inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento de nº 01, com
fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência
à PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS: 1º) Proibição do requerido de se aproximar da vítima a uma distância mínima
de 200 (duzentos) metros;2º) Proibição do requerido de manter qualquer contato com a requerente, por qualquer meio;Quanto à
medida de afastamento do lar, considerando que o requerido reside em Nerópolis e a requerente se encontra em Porto
Nacional/TO, tal medida perde o objeto, motivo pelo qual deixo de analisa-la, neste momento.Ficam as partes advertidas de que
as presentes medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser
proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas,
salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento
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criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Deverá a vítima ser alertada quanto ao prazo destas
medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação.Deverão, ainda, as partes
serem advertidas de que questões relacionadas a guarda/visita de filhos, bens, dissolução de união estável/divórcio, etc, deverão
ser discutidas por meio de requerimento próprio através de advogado ou Defensor Público na vara de família.No ato de intimação
do agressor cite-o para que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que pretende
produzir (artigo 335, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos
alegados pela requerente.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição
para o patrocínio de suas defesas, caso seja procurada.No cumprimento do mandado o Oficial deverá explicar ao requerido de
que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não cumprimento das medidas
impostas acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a sua prisão preventiva.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo
e com a urgência que o caso requer.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.Intimem-se.Comuniquem-se.A presente
decisão deverá servir como mandado de intimação..DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado
do Tocantins, 14 de Setembro de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da
Comarca de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente
a TERCEIROS INTERESSADOS, etc, que por este Juízo e Cartório tramita os autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO sob o nº
00071389320218272737 e Chave nº 586227496521, tendo como inventariante LUIZA NOGUEIRA LOPES dos bens deixados
por JOSÉ NOGUEIRA LOPES, que ficam devidamente CITADOS de todos os termos da presente ação, para, querendo,
manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através de advogado legalmente
habilitado, acompanharem o processo até o final, e ciente de que poderão respondê-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob as
penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito. E para que chegue ao conhecimento de todos e, para que ninguém
possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta
cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Célia Maria Carvalho Godinho - Técnica
Judiciária, digitei. ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUÍZA DE DIREITO
PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0002717-26.2022.8.27.2737/TO
EDITAL Nº 6375824
EDITAL DE CITAÇÃO de JOSÉ HAMILTON ROSÁRIO DE SOUSA- PRAZO DE 20 DIAS
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Porto Nacional, CITA o senhor JOSÉ HAMILTON ROSÁRIO DE SOUSA, filho de Domingas
Rosário de Sousa, inscrito no CPF n.º 059.896.871-76, residente em local incerto e não sabido, para os termos da Ação de
Medida de Proteção, autos nº 0002717-26.2022.8.27.2737, requerido pelo CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO DE
LUZIMANGUES - PORTO NACIONAL. CIENTIFICA-O de que tem o prazo de 15(quinze) dias, para contestar a ação, sob
pena de presumir - se como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador
especial (art.344 e ressalvadas do art. 345 ambos do CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o
presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família,
Sucessões, Infância e Juventude, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (14/09/2022) Eu,
Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária que a digitei.
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza 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 6375824v5 e do código CRC b7770446

Editais de publicações de sentenças de interdição

Interdição/Curatela Nº 0010693-89.2019.8.27.2737/TO
AUTOR: NEUSA RODRIGUES DA SILVA
RÉU: TIAGO RODRIGUES LOPES
EDITAL Nº 5848386
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE TIAGO RODRIGUES LOPES- 3ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito em substituição automática da Vara de Família, Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E
CURATELA de TIAGO RODRIGUES LOPES AUTOS Nº:0010693-89.2019.8.27.2737 requerida por NEUSA RODRIGUES DA
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SILVA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE TIAGO RODRIGUES LOPES NOMEANDO-LHE CURADOR
(A) NA PESSOA DE NEUSA RODRIGUES DA SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 07
DE JULHO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS- JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de
Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Servidora a disposição, digitei.ELIAS RODRIGUES
DOS SANTOS Juíz de Direito

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0004084-81.2019.8.27.2740/TO
AUTOR: TASSIO DE SOUSA SOARES
RÉU: MARIZETE GUIMARAES DE MORAIS
EDITAL Nº 6386434
O Doutor ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito Respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Divórcio Litigioso, autuado sob o n°
00040848120198272740, tendo como requerente TASSIO DE SOUSA SOARES e como requerida MARIZETE GUIMARAES DE
MORAIS, sendo o presente para CITAR a Srª MARIZETE GUIMARAES DE MORAIS, brasileira, doméstica, nascida em
15/10/1984, inscrita no CPF sob o nº 739.951.851- 34, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da presente
ação, informando-o, que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros
os fatos narrados na Inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo Civil. DESPACHO: “Evidenciado nos
autos que a ré está em local incerto e não sabido, defiro o pedido de citação por edital. Documento eletrônico assinado
por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será
publicado na forma da lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de
Direito

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO,
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL
autuada sob o nº 0000885.87.2015.8.27.2741, proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em face de R2X
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - EPP sendo o presente, para CITAR a empresa executada: R2X DISTRIBUIÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA - EPP, CNPJ nº 14.444.648/0001-61, na pessoa de seu representante legal, com endereço em local incerto e
não sabido, para que fique ciente do teor da petição inicial, evento 1, bem como, para no prazo de 05(cinco) dias, pagar o valor
da dívida, devidamente atualizada, com os acréscimos legais ou garantir a execução com a INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS
DE PENHORA. Advertindo-os (a) que poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
intimação da penhora. Em caso de pagamento imediato da dívida, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Tudo
em conformidade com os despachos, eventos 16 e 57. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado
do Tocantins, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (15/09/2022). Eu, Pedrina Moura de
Alencar Ázara, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi.
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES

GURUPI
1ª Vara Cível
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0007861-60.2021.8.27.2722/TO
REQUERENTE: KARITA CHRISTINA SOARES KANAIAMA ALVES
REQUERIDO: JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA e BANCO PAN S.A
EDITAL Nº 6368764
PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias.
CITANDO: JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n.º 39.750.113/0001-40 atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Procedimento Comum Cível que
lhe é proposta por KARITA CHRISTINA SOARES KANAIAMA ALVES, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar,
sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos
narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: KARITA CHRISTINA SOARES KANAIAMA ALVES. REQUERIDO: JPL
ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA e BANCO PAN S.A. AÇÃO: Procedimento Comum Cível. Processo: nº
0007861-60.2021.8.27.2722 .
PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária
que digitei e subscrevi.
PALMAS
2ª Vara Civel

MONITÓRIA Nº 0037322-90.2020.8.27.2729/TO
AUTOR: ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA
RÉU: SUPER MASTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
RÉU: JESLY DA CONCEICAO FARIAS
EDITAL Nº 6209061
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito da 2ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0037322-90.2020.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por ATACADO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA em desfavor de SUPER MASTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI e JESLY DA CONCEICAO FARIAS, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida JESLY DA
CONCEICAO FARIAS, CPF: 052.650.911-22, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância,
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na
forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública : (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de
agora será realizado mediante autenticação na
plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso
mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a
chave do processo 118177741420 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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
6209061v2 e do código CRC 39949bcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 25/8/2022, às 11:17:30
PALMAS
2ª Vara Cível
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Processo nº 0017941-04.2017.8.27.2729
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente: THAYNARA VANDERLEY QUEIROZ
Advogado: THAIS AYLA APARECIDA PEDRO DA SILVA
Requeridos: DIRCEU GOMES DA COSTA; CLAIDES DE SOUZA LUZ.
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO - em auxílio ao Juízo da 2ª Escrivania Cível de Palmas-TO, com atribuições na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, INTIMA os
requeridos abaixo identificado para o disposto no campo finalidade: INTIMAÇÃO dos requeridos DIRCEU GOMES DA COSTA
(CPF: 884.074.201-82) CLAIDES DE SOUZA LUZ (CPF:498.399.421-15), para que tomem conhecimento do despacho do evento
75 da presente demanda. DESPACHO: Intime-se por edital, com o prazo de 20 dias. Cumpra- se. Eu, JOSÉ LUIZ GOMES
ARAUJO E LOPES - ESTAGIÁRIO DO NACOM, que digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por RODRIGO DA SILVA
PEREZ ARAUJO.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 215, de 15 de setembro 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, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000028533-5,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, AMANDA LEMOS CORRÊA para o cargo de provimento em
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na comarca de Colméia.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 217, de 15 de setembro 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, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000010547-7,
resolve nomear, a pedido e a partir da publicação deste ato, Gustavo Barros Sousa para o cargo de provimento em comissão de
Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 2196, de 14 de setembro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça;
CONSIDERANDO as deliberações constantes no processo SEI nº 21.0.000027912-6,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir os incisos VII, VIII e IX ao art. 1º da Portaria nº 1203/2022, de 18 de maio de 2022, que passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 1º .................................................................
VII - Contador/Distribuidor, NIELY TALLES TAVARES DE SÁ, membro representante dos Contadores/Distribuidores;
VIII - Contadora/Distribuidora, KÁTIA MARIA ANGELO DE SOUSA, membro representante dos Contadores/Distribuidores;
IX - Contador/Distribuidor, MARCELO ADRIANO RODRIGUES, membro representante dos Contadores/Distribuidores."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Instruções normativas

Instrução Normativa Nº 4, de 15 de setembro de 2022
Regulamenta as rotinas de trabalho do Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
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CONSIDERANDO o advento da Resolução TJTO nº 27, de 24 de junho de 2020, que institui o Núcleo de Acolhimento e
Acompanhamento Psicossocial (NAPsi), com o objetivo de oferecer apoio psicológico e social a magistrados e servidores do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o funcionamento do NAPsi, com o estabelecimento de critérios e normas
específicas, na forma do disposto no art. 7º da Resolução TJTO nº 27, de 2020;
CONSIDERANDO que os serviços e programas de intervenção preventiva em saúde mental e ocupacional oferecidos a
magistrados e servidores do Poder Judiciário devem ser normatizados para o melhor andamento e organização das atividades;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000010460-1,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial (NAPsi) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, unidade
setorial vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça, cujas competências são definidas na Resolução n° 27, de 24 de junho de
2020, tem as rotinas de trabalho regulamentadas na forma desta Instrução Normativa.
Art. 2º O NAPsi é composto por equipe multiprofissional que oferecerá acolhimento e acompanhamento aos magistrados e
servidores ativos do Poder Judiciário, com vistas à prevenção de agravos e doenças e promoção da saúde mental no âmbito do
ambiente ocupacional, buscando o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho.
Parágrafo Único. São considerados servidores ativos aqueles efetivos, contratados, comissionados, cedidos, disponibilizados e
estagiários.
Art. 3º A equipe multiprofissional do NAPsi é composta de:
I - coordenação;
II - equipe técnica;
III - apoio administrativo.
CAPÍTULO II
DAS NORMAS DE ATENDIMENTO DO NAPsi
Art. 4º Todo e qualquer atendimento desenvolvido pelo NAPsi ocorrerá mediante procura espontânea da pessoa a ser atendida.
Art. 5º Os usuários do NAPsi são magistrados e servidores ativos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos termos do art.
3º da Resolução TJTO nº 27, de 2020:
I - os servidores e magistrados da capital e das comarcas do interior serão atendidos à distância e/ou presencialmente, nas
instalações do Núcleo, conforme disponibilidade de agenda dos profissionais do NAPsi;
II - os profissionais do NAPsi atenderão às demandas nas modalidades individual e também em grupo, podendo realizar
atividades de cunho educativo e informativo, no âmbito da saúde mental, de modo planejado, alinhado com o planejamento
estratégico nacional (Conselho Nacional de Justiça) e local do Poder Judiciário (Presidência e Comitê Gestor de Saúde)
executando palestras informativas, oficinas temáticas, grupos terapêuticos, rodas de conversa e workshops.
Art. 6º Os atendimentos ocorrerão numa perspectiva de prevenção e promoção em saúde mental por meio do acolhimento e
acompanhamento dos usuários, cujo sofrimento psíquico possa ser abordado a partir de intervenções breves e focais nas áreas
da psicologia, do serviço social e da psiquiatria.
§ 1º No caso dos atendimentos psicológicos, as intervenções breves e focais serão limitadas em até 12 (doze) sessões.
§ 2º Fica estabelecida a tolerância de até 3 (três) faltas às sessões, sendo de responsabilidade do usuário informar, com a
antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), o motivo do não comparecimento. Serão consideradas abonáveis as faltas
motivadas por adoecimento do usuário ou de familiar que exija acompanhamento, por viagem a trabalho ou óbito de familiar.
Art. 7º De acordo com avaliação técnica dos profissionais do NAPsi, os casos que necessitarem de acompanhamento por tempo
superior ao estipulado nesta Instrução Normativa, ou que não tenham indicação para serem atendidos no Núcleo, serão
encaminhados para os recursos comunitários de saúde da localidade onde residir a pessoa atendida, sejam públicos ou
privados.
Parágrafo único. Os magistrados e servidores que já tenham completado as 12 (doze) sessões de psicoterapia poderão pleitear
novo atendimento após 3 meses, observada a fila de espera e o profissional disponível.
Art. 8º Será observado o preceito do sigilo profissional, preservando as informações dos atendimentos, de modo a garantir a
confiabilidade do vínculo terapêutico, conforme prescrevem os Códigos de Ética das categorias profissionais que compõem a
equipe multiprofissional.
Art. 9º Os profissionais que compõem o NAPsi não poderão atuar como interlocutores em questões institucionais e
administrativas, conforme os fundamentos estabelecidos no art. 4º da Resolução TJTO nº 27, de 2020.
Art. 10. Poderão ser fornecidas declarações para fins de comprovação de comparecimento e outros documentos técnicos aos
servidores e magistrados que forem usuários do NAPsi, de acordo com as regulamentações de cada classe profissional, a
pedido da pessoa atendida.
Parágrafo único. Não serão emitidos documentos de natureza pericial.
Art. 11. Para fins de anotação de procedimentos e atendimentos, os profissionais procederão ao registro das informações de
acordo com as regulamentações de cada classe profissional.
Parágrafo único. Os registros das informações terão caráter sigiloso e, uso exclusivamente restrito ao NAPsi e sua guarda não
terá qualquer vinculação ao fluxo institucional de informações (e-GESP ou SEI), reservadas as garantias legais dos usuários e os
sigilos profissionais.
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Art. 12. Os atendimentos deverão ser realizados nas instalações do NAPsi ou à distância/on-line, sendo previamente agendados,
e ocorrerão no horário de expediente do Tribunal de Justiça, exceto nos casos excepcionais que possam demandar
atendimentos emergenciais.
I - o primeiro atendimento deve ser, preferencialmente, presencial;
II - em casos excepcionais, a equipe multidisciplinar poderá atuar em domicílio ou institucionalmente, quando deliberados pela
Presidência e analisados pela equipe multidisciplinar;
III - nos atendimentos à distância/on-line deverão ser observadas as regulamentações de cada classe profissional.
Art. 13. As demandas comprovadamente urgentes que necessitem de pronto atendimento, internação e/ou cuidados
especializados, serão devidamente analisadas e encaminhadas.
Parágrafo único. Nas situações previstas neste artigo os usuários deverão estar acompanhados por, pelo menos, um familiar ou
pessoa que faça parte de sua rede de apoio.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 14. O NAPsi terá uma recepção própria, atendida por equipe técnico-administrativa com as seguintes atribuições:
I - recepcionar servidores e magistrados do Poder Judiciário, acolhendo-os de forma humanizada, buscando garantir a maior
privacidade possível dentro da estrutura física e administrativa do NAPsi;
II - prestar informações quanto às atividades oferecidas e horários de atendimento;
III - realizar o agendamento dos usuários previamente aos atendimentos e/ou atividades; IV - elaborar relatórios solicitados pela
Coordenação do NAPsi;
IV - manter a organização do ambiente da recepção, secretaria, arquivo, consultórios e das salas de atendimento individuais e
coletivas;
V - realizar demais atribuições atinentes ao cargo.
Art. 15. São atribuições da coordenação do NAPsi:
I - fomentar programas, projetos e ações preventivas e intervenções terapêuticas necessárias, no âmbito da saúde mental,
conjuntamente com a equipe técnica do setor;
II - analisar as situações relacionadas ao ambiente ocupacional que forem identificadas, as quais poderão constituir-se em objeto
de intervenção da equipe do NAPsi e planejar, conjuntamente, as intervenções necessárias;
III - elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação das atividades realizadas pela equipe do NAPsi;
IV - representar o NAPsi no Comitê Gestor de Saúde, ou indicar substituto, em reuniões e eventos que se fizerem necessários,
bem como mediar junto à alta administração suas necessidades;
V - realizar reuniões entre os profissionais do NAPsi, com vistas ao aprimoramento técnico-metodológico dos processos de
trabalho e das rotinas de funcionamento do Núcleo;
VI - programar, juntamente com a equipe, ações interventivas, no âmbito da saúde mental, na capital e comarcas do interior, em
consonância com o planejamento estratégico institucional do Poder Judiciário tocantinense;
VII - realizar demais atribuições atinentes ao cargo.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Seção I
Do Médico
Art. 16. São atribuições do médico psiquiatra:
I - proceder com o acolhimento dos usuários do NAPsi, prestando orientações e acompanhar o andamento do tratamento no
Centro de Saúde ou fora do âmbito do Tribunal de Justiça, em havendo procura espontânea;
II - realizar escuta inicial/triagem dentre os interessados que buscarem auxílio profissional no NAPsi;
III - encaminhar pacientes para tratamentos especializados em psiquiatria, os quais demandem por prescrição medicamentosa
e/ou quando necessitarem de afastamento do trabalho ou emissão de documentos médico-legais para a comprovação da
existência de transtornos mentais e/ou do comportamento;
IV - executar, excepcionalmente, visitas hospitalares e/ou domiciliares, quando não for possível ou indicada a via remota, e em
casos de urgência, conforme art. 13;
V - propor, coordenar e executar programas preventivos em saúde mental e também ações específicas de psicoeducação, com
vistas à promoção e manutenção da saúde e qualidade de vida no trabalho;
VI - redigir periódicos informativos na área da psiquiatria, com vistas às orientações e quebra de estigmas quanto aos
adoecimentos mentais e psicoemocionais e a importância de seus respectivos tratamentos;
VII - avaliar as condições de saúde do usuário e encaminhar para atendimento pelos demais profissionais que atuam no NAPsi,
quando for o caso, bem como para atendimento no Centro de Saúde (CESAU);
VIII - contribuir para a elaboração de relatórios mensais dos atendimentos e intervenções realizadas pelo Núcleo; IX - exercer
demais atribuições atinentes ao cargo, respeitado o Código de Ética Profissional.
Seção II
Dos Psicólogos
Art. 17. São atribuições dos psicólogos:
I - proceder escuta inicial/triagem dentre os interessados que buscarem auxílio profissional no NAPsi;
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II - realizar atendimento psicoterápico de natureza breve e focal, nas modalidades individual e em grupo, a partir da procura
espontânea;
III - encaminhar, sempre que necessário, os usuários ao Centro de Saúde (CESAU) e aos recursos comunitários de saúde, sejam
públicos ou privados;
IV - contribuir com a elaboração e execução de programas preventivos em saúde mental;
V - executar, excepcionalmente, visitas hospitalares e/ou domiciliares, quando não for possível ou indicada a via remota, e em
casos de urgência, conforme art. 13;
VI - participar de forma interdisciplinar na elaboração de informativos, fôlderes e cartilhas na área da saúde, especialmente em
matéria de psicologia;
VII - participar das reuniões da equipe técnica multiprofissional e contribuir com o aprimoramento técnico-metodológico dos
profissionais e das atividades desenvolvidas no Núcleo;
VIII - planejar e executar projetos e ações pertinentes à área de atuação, com vistas à prevenção dos riscos no trabalho e a
redução dos adoecimentos psicoemocionais;
IX - exercer outras atribuições atinentes ao cargo, respeitado o Código de Ética Profissional.
Seção III
Dos Assistentes Sociais
Art. 18. São atribuições dos assistentes sociais:
I - proceder escuta inicial/triagem dentre os interessados que buscarem auxílio profissional no NAPsi;
II - encaminhar usuários ao Centro de Saúde (CESAU) e aos recursos comunitários intersetoriais, sejam públicos ou privados,
considerando a localidade na qual reside a pessoa atendida;
III - realizar visita domiciliar e/ou institucional, quando se fizer necessário, conforme art. 13;
IV - contribuir com a elaboração e execução de programas preventivos em saúde mental;
V - participar das reuniões semanais da equipe técnica multiprofissional e contribuir com o aprimoramento técnico-metodológico
dos profissionais, bem como das atividades desenvolvidas no Núcleo;
VI - identificar demandas sociais que impliquem em riscos ou vulnerabilidades que contribuam para o processo de adoecimento
mental, realizando orientação social quando necessário;
VII - acompanhar situações concernentes à área social, que requeiram intervenções multiprofissionais em demandas de
adoecimento mental;
VIII - planejar e executar projetos e ações pertinentes à área de atuação, com vistas à prevenção dos riscos no trabalho e a
redução dos adoecimentos psicoemocionais;
IX - exercer outras atribuições atinentes ao cargo, respeitado o Código de Ética Profissional.
CAPÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Art. 19. Os profissionais de saúde deverão cumprir a jornada de trabalho estabelecida em lei, regulamento ou instrumento
próprio.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. As informações cadastrais dos magistrados e servidores, usuários dos serviços do NAPsi, serão atualizadas pela
Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEP) e disponibilizadas à equipe do Núcleo.
Art. 21. Os casos omissos serão discutidos entre a coordenação do NAPsi e a Presidência do Tribunal de Justiça e submetidos
às deliberações do Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Fica revogada a Instrução Normativa nº 5, de 14 de junho de 2021.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 2187/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 13 de setembro de 2022
Instaura procedimento preliminar de apuração de conduta de Magistrado
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
CONSIDERANDO os termos do Parecer 1731 (4551933) e da Decisão 5382 (4564358), proferidos no processo SEI de n.
22.0.000026074-0, mormente em razão de indícios de infração funcional atribuído ao Juiz de Direito E.R.D.S. capitulada no art.
35, I e VIII da Lei Complementar 35/79 – LOMAN, arts. 15, 16 e 22 do Código de Ética da Magistratura e art. 17 da Resolução
n. 351 de 29/10/2020 - CNJ.
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CONSIDERANDO a norma cogente inscrita no parágrafo único, do art. 8º, da Resolução nº. 135/2011 – CNJ c/c art. 5º, incisos
XVI, XIX e XX, do RICGJUS/TO, que impõe ao Corregedor-Geral a obrigação de promover a apuração imediata de fatos
relacionados a irregularidades imputadas aos Magistrados e Magistradas de primeiro grau;
CONSIDERANDO a possibilidade de delegação da condução do procedimento preliminar apuratório (Sindicância) aos Juízes
Auxiliares da Corregedoria, na forma do art. 5º, inciso XI do RICGJUS/TO, bem como a colheita de provas e realização dos
atos atinentes à instrução e apresentação de relatório final.
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a abertura de Sindicância, no âmbito desta Corregedoria-Geral da Justiça, visando apurar e esclarecer os
fatos relacionados à conduta atribuída ao Juiz de Direito E.R.D.S., constante no processo SEI de n. 22.0.000026074-0.
Art. 2º - Delegar aos Juízes Auxiliares desta CGJUS/TO, Dra. Rosa Maria Gazire Rossi e Dr. Roniclay Alves de Morais,
poderes para conduzir a instrução da Sindicância, podendo realizar todos os atos necessários apresentando Relatório Final
Conclusivo.
Art. 3º - Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da assinatura desta Portaria, prorrogável por igual período, para
conclusão dos trabalhos.
Publique-se. Cumpra-se.
Palmas, 14 de setembro de 2022.
Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 2195/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 14 de setembro de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do
Tribunal de Justiça,
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000025760-9;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e a necessidade de realizar a avaliação dos veículos, de
acordo com os preços atualizados e praticados no mercado, resolve:
Art. 1º. Criar Comissão Especial de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Ênio Carvalho de Souza - matrícula nº 265148 - Central de Compras - Presidente
II - Jhonne Araújo de Miranda – Matrícula 204861– Seção de Transporte – Membro titular
III - Iuri Divino Pedreira Neves – Matrícula 358234 – Seção de Transporte – Membro titular
IV - Moredson Mendenha de Abreu Almas – Matrícula 352416 – Divisão de Patrimônio – Membro titular
V - Valdeir Gomes de Santana – Matrícula 161067 – Diretoria Financeira – Membro titular
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2836/2022, de 15 de setembro 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 2022/125610 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 358079, o
valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Novo
Alegre-TO para Combinado-TO, no período de 22/09/2022 a 22/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado
no processo 00001474820228272711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2837/2022, de 15 de setembro de 2022
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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 2022/125615 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 993,58,
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 19/09/2022 a
23/09/2022, com a finalidade de realizar apoio técnico de som no Tribunal do Júri, conforme SEI 22.0.000026586-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2838/2022, de 15 de setembro 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 2022/125600 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria de Oliveira do Nascimento, Matrícula 356196, 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 Arraias-TO para
Combinado-TO, no período de 23/09/2022 a 23/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00001474820228272711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2839/2022, de 15 de setembro 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 2022/125614 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, 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 Guarai-TO, no período de 14/09/2022 a
15/09/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção corretiva na referida comarca, conforme SEI 22.0.000000043-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2840/2022, de 15 de setembro 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 2022/125596 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosana Trindade dos Santos, Matrícula 992027, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO
para Brasilandia do Tocantins-TO, no período de 17/09/2022 a 17/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 0004126-46.2021.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2841/2022, de 15 de setembro 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 2022/125703 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao Magistrado Antonio Dantas de Oliveira Junior, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 292243, o valor de R$ 1.143,42, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 607,99, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de Workshop
sobre Investigação Criminal e Plataformas Digitais - 22.0.000026948-8.
Art. 2º Conceder à servidora Flavia Graslana Vieira de Barros Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA,
Matrícula 353772, o valor de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO
para Palmas-TO, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, com a finalidade de Workshop sobre Investigação Criminal e
Plataformas Digitais - 22.0.000026948-8.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2842/2022, de 15 de setembro 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 2022/125592 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gilvânia Pereira Lima, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 357542, o valor de R$
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro
Afonso-TO para Centenario-TO, no período de 23/09/2022 a 24/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado
no processo 0000242-76.2021.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2843/2022, de 15 de setembro 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 2022/125590 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Osmarina Alves de Brito, Matrícula 990183, 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 Monte Santo do
Tocantins-TO, no período de 16/09/2022 a 16/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00018930320228272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2844/2022, de 15 de setembro 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 2022/125570 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Miranorte-TO, no período de
16/09/2022 a 16/09/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2845/2022, de 15 de setembro de 2022
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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 2022/125558 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Ferreira Gomes, Matrícula 990069, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO,
no período de 15/09/2022 a 15/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001392968.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2846/2022, de 15 de setembro 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 2022/125557 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo
Acordo-TO, no período de 19/09/2022 a 23/09/2022, com a finalidade de deslocamento da conciliadora, conforme solicitação via
Sei nº 20.0.000012763-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2847/2022, de 15 de setembro 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 2022/125553 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tais Félix Ribeiro, Matrícula 990551, o valor de R$ 306,65, relativo ao
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2022/124823, no período de 09/09/2022 a 09/09/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica determinada no
processo: 00000367120228272741.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2848/2022, de 15 de setembro 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 2022/125547 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 766,63, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo
Acordo-TO, no período de 26/09/2022 a 28/09/2022, com a finalidade de deslocamento da conciliadora, conforme solicitação via
Sei nº 20.0.000012763-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7 .
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2849/2022, de 15 de setembro 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 2022/125689 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à Magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 211572, o valor de R$ 2.366,13, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Salvador-BA, no período de 22/09/2022 a 24/09/2022,
com a finalidade de realizar os ajustes necessários para a realização do 90º ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Presidente do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do
Brasil, contida no Sei nº. 22.0.000029547-0.
Art. 2º Conceder à servidora Jeane Silva Justino Filho, CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA, Matrícula 269528, o valor de R$ 1.906,15, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$
735,96, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente
ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Salvador-BA, no período de 22/09/2022 a 24/09/2022,
com a finalidade de realizar os ajustes necessários para a realização do 90º ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Presidente do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do
Brasil, contida no Sei nº. 22.0.000029547-0.
Art. 3º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS,
Matrícula 353243, o valor de R$ 1.906,15, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 735,96,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Salvador-BA, no período de 22/09/2022 a 24/09/2022,
com a finalidade de realizar os ajustes necessários para a realização do 90º ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Presidente do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do
Brasil, contida no Sei nº. 22.0.000029547-0.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2850/2022, de 15 de setembro 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 2022/125545 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo
Acordo-TO, no período de 12/09/2022 a 16/09/2022, com a finalidade de Em razão do deslocamento da conciliadora, conforme
solicitação via Sei nº 20.0.000012763-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 378/2022
PROCESSO 22.0.000027587-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração do item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato nº 378/2022, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores, conforme Informação nº
34955/2022 - SEOFIN, evento 4565811 e Detalhamento Dotação DD nº 1134, evento 4566765, passando o referido item a
vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada:
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris
Classificação Orçamentária: 06010.02.122.1145.4204
Natureza da Despesa: 33.90.30 e 33.90.39
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Fonte do Recurso: 1760
[...]".
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 344/2022
ROCESSO 22.0.000024051-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Maique de Jesus Pinto
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 344/2022, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Maique de Jesus Pinto, em virtude da solicitação do Credenciado, evento 4564558,
e Informação-GGEM nº 34853/2022 evento 4564558, quanto à mudança da cidade que compõem o Núcleo Regional de
Atendimento Multidisciplinar Dianópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e cidade de Novo Jardim;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e cidade de Dianópolis.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 344/2022, aos Autos
Administrativos 15.0.000013051-3 e 22.0.000024051-0, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 5/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993.
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 78/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2021
PROCESSO 21.0.000031339-1
CONTRATO Nº 381/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Voar Turismo EIRELI - EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a
cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais,
bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com disponibilização de sistema informatizado de
gestão de viagens corporativas (selfbooking), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), compreendendo todas
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.33
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 73/2020
PROCESSO 18.0.000035012-1
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Montana Assessoria Empresarial - EIRELI
OBJETO: Acréscimo do percentual aproximado de 3,277 % sobre o valor atualizado do Contrato nº 73/2020, glosa parcial de
valores referente a repactuação que originou o Quarto Termo Aditivo, bem como a repactuação do mencionado contrato em
razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 – registro no MTE: TO000011/2022, evento 4356708, do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e Pública do Estado do Tocantins – SINTECAP/TO, ajuste do
valor da diária para deslocamento de funcionários e inclusão de obrigação à empresa contratada quanto a comprovação
periódica do cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no art. 93 da Lei no 8.213/1991, tudo conforme
Memorando nº 1653/2022, evento 4496435.
DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido o percentual aproximado de 3,277 % sobre o valor atualizado do Contrato nº 73/2020.
DA REPACTUAÇÃO: Fica repactuado o Contrato nº 73/2020, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 –
registro no MTE: TO000011/2022, evento 4356708, utilizando-se como fator de correção o INPC (Índice Nacional de Preços ao
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Consumidor), a qual apresentou reajuste de 10% (dez por cento) de reajuste sobre os pisos salariais vigentes em 1º de janeiro
de 2022, da categoria.
O valor mensal do Contrato nº 73/2020 passará de R$ 842.147,58 (oitocentos e quarenta e dois mil cento e quarenta e sete reais
e cinquenta e oito centavos), para R$ 912.195,86 (novecentos e doze mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2020
PROCESSO 20.0.000025248-5
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Frederico Souza de Abreu.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 203/2020, por mais 24 (vinte e quatro) meses e a inclusão de obrigações
pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 203/2020, por mais 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, pelo
período de 13/11/2022 a 12/11/2024, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses, com fulcro na Lei Estadual nº 2098, de
2009.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 137/2017
PROCESSO 17.0.000008818-8
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Claro S.A
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 137/2017, em caráter excepcional, por mais 12 (doze) meses, nos termos do §
4º do artigo 57 da Lei 8.666/93, o reajuste conforme previsto na Cláusula Nona do Instrumento contratual e a inclusão de
obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação nº 137/2017, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo
período de 16/09/2022 a 15/09/2023, perfazendo um total de 72 (setenta e dois) meses.
DO REAJUSTE: Fica reajustado o Contrato nº. 137/2017, pelo índice IST – Índice de Serviços de Telecomunicações,
acumulado no período de maio/2021 a maio/2022 no percentual de 13,02%.
O valor global do Contrato nº 137/2017, após o reajuste, passará de R$ 34.349,04 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e nove
reais e quatro centavos), para R$ 38.821,30 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos) pelo período de 12
(doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2022.

Extratos de convênios

EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 14/2022
PROCESSO 22.0.000016905-0
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Itaú Unibanco S.A.
OBJETO: O Convênio tem por objeto a concessão dos Empréstimos aos Servidores.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Convênio é de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.
EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 19/2022
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PROCESSO 17.0.000015017-7
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONCEDENTE: Município de Nova Olinda
OBJETO: Constitui-se objeto do presente CONVÊNIO, a cooperação entre os partícipes acima mencionados, com intuito de dar
cumprimento aos mandados judiciais e administrativos dos feitos que tramitam ou venham a ser interpostos na Comarca de
Araguaína, na vigência deste Instrumento, nos quais integram o pólo ativo ou passivo cidadãos ou pessoas jurídicas domiciliadas
e/ou residentes no Município de NOVA OLINDA, com a CESSÃO de 1 (um) servidor municipal para atuar como Oficial de Justiça
“ad hoc”, sobretudo, a conjugação de esforços, de modo a proporcionar maior celeridade e eficiência a esses feitos judiciais,
seus apensos e incidentes ajuizados.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.

Termos de cessão de uso

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 4/2022
PROCESSO 22.0.000024451-5
CEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CESSIONÁRIO: Município de Figueiropolis
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a Cessão de Uso de dois imóveis urbanos localizados na Quadra nº 11-A "parte
desmembrada" do Loteamento “Figueirópolis - 1ª Etapa”, Figueirópolis/TO, de propriedade do CEDENTE, atualmente sem
funcionalidade, para uso do CESSIONÁRIO para instalação e funcionamento de órgãos do Poder Executivo Municipal.
VIGÊNCIA: A presente Cessão de Uso é conferida pelo prazo de 5 (cinco) anos, a viger a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.

Termos de doação

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 27/2022
PROCESSO: 22.0.000024236-9
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
DONATÁRIO: Município de Figueiropolis
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 28/2022
PROCESSO: 22.0.000024236-9
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
DONATÁRIA: Secretaria da Educação
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 747/2022, de 14 de setembro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 ANA CLARA PIRES DA CUNHA, matrícula nº 2387, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
23/08/2022 a 26/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125697;
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
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Matrícula

Nome

Funcional

Cargo

Período

141173

LUCIA CRISTINA RAMOS LEITE

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

23/08/2022 à 26/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
VANDRE MARQUES E SILVA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1426/2022, de 14 de setembro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SAYOMARA MORAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA CAMPOS, matrícula nº 353427,
relativas ao período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 12 a 23/09/2022, a partir de 12/09/2022 até 23/09/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 22/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 748/2022, de 14 de setembro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY, matrícula nº 174642,
ocupante do cargo de SECRETÁRIO DE CÂMARA, da unidade de lotação 2ª CÂMARA CRIMINAL, no período de 05/09/2022 a
06/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125586;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
157837

TULIA JOSEFA DE OLIVEIRA

ESTATUTÁRIO

ANALISTA JUDICIÁRIO

05/09/2022 à 06/09/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1427/2022, de 15 de setembro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 CLEUZA ALVES DE JESUS, matrícula nº 41080, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, a partir de 01/09/2022 até 30/09/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 04/10 a 02/11/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
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Ricardo Gagliardi
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1428/2022, de 15 de setembro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor DARLEY RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 272937, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 05/09 a 04/10/2022, a partir de 05/09/2022 até 04/10/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 07/11 a 06/12/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ricardo Gagliardi
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 1429/2022, de 15 de setembro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUIZ ALVES DA ROCHA NETO, matrícula nº 102284, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 15/09 a 14/10/2022, a partir de 15/09/2022 até 14/10/2022, 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.
Luciana Costa Aglantzakis
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 749/2022, de 15 de setembro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, 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 férias, da servidora THATIANNE RODRIGUES LARA DE OLIVEIRA GONÇALVES,
matrícula nº 264837, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE
FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 10/10/2022 a 24/10/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125715;
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
354079

ELEM KACIA TAVARES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

10/10/2022 à 24/10/2022

Publique-se. Cumpra-se.
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 750/2022, de 15 de setembro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, 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,
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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 THATIANNE RODRIGUES LARA DE OLIVEIRA GONÇALVES,
matrícula nº 264837, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE
FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 19/09/2022 a 23/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125716;
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
354079

ELEM KACIA TAVARES

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

19/09/2022 à 23/09/2022

VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 1430/2022, de 15 de setembro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUCIANO DOS SANTOS RAMIRO, matrícula nº 352178, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 15/09 a 14/10/2022, a partir de 15/09/2022 até 14/10/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 31/07 a 29/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1431/2022, de 15 de setembro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor RENATO SILVEIRA DOURADO, matrícula nº 352871, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 15/09 a 14/10/2022, a partir de 15/09/2022 até 14/10/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01/02 a 01/03/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ana Paula Brandao Brasil
Diretora do Foro Substituta
PORTARIA FÉRIAS Nº 1432/2022, de 15 de setembro 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:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora SAMANTHA FERREIRA LINO GONÇALVES, matrícula nº 352058, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 12/09 a 11/10/2022, a partir de 12/09/2022 até 11/10/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ana Paula Brandao Brasil
Diretora do Foro Substituta
PORTARIA FÉRIAS Nº 1433/2022, de 15 de setembro 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 CAROLINA FRANÇA MALTA, matrícula nº 352225, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 13/09 a 12/10/2022, a partir de 13/09/2022 até 12/10/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ana Paula Brandao Brasil
Diretora do Foro Substituta
PORTARIA FÉRIAS Nº 1434/2022, de 15 de setembro 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 AMANDA DE ARAUJO PRIMO MEDEIROS, matrícula nº 214563, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 13/09 a 12/10/2022, a partir de 13/09/2022 até 12/10/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11/09 a 10/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ana Paula Brandao Brasil
Diretora do Foro Substituta
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 751/2022, de 15 de setembro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora IARA SILVIA ROIESKI, matrícula nº 352620, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS, no período de 12/09/2022 a 29/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/125363;
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
215364

LUSIVANIA SANTOS LEITE

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

ANA PAULA BRANDAO BRASIL

12/09/2022 à 29/09/2022
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DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1435/2022, de 15 de setembro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES, matrícula nº 232365, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 15/09 a 02/10/2022, a partir de 15/09/2022 até 02/10/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 20/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
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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.

