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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações às partes

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029890-20.2020.8.27.2729/TO
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
APELADO: ALBA LUCIA DE MENEZES SA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Palmas
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ADOLFO AMARO MENDES – Relator - ficam as partes interessadas nos
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Tendo em vista que os presentes Embargos Declaratórios pleiteiam
efeitos infringentes, ouça-se a parte contrária. Intimar.???”

Intimações de acórdãos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009286-91.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI (OAB GO029191)
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI (OAB TO02223B)
ADVOGADO: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO (OAB TO01334A)
ADVOGADO: ADRIANA SILVA RABELO (OAB AC002609)
AGRAVADO: DAL MAS & CAPELLARI LTDA.
ADVOGADO: AMANDA RAISSA SENA VICTOR DE LIMA (OAB RN 015730)
ADVOGADO: ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA (OAB TO 006169)
AGRAVADO: WILSON DAL MAS
ADVOGADO: AMANDA RAISSA SENA VICTOR DE LIMA (OAB RN 015730)
ADVOGADO: ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA (OAB TO 006169)
AGRAVADO: VERA REGINA CAPPELLARI
ADVOGADO: SILVIO ROMERO ALVES PÓVOA (OAB TO02301A)
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CAPPELLARI
AGRAVADO: ADEMIR JOSÉ CAPELLARI
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Quando verificada a inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado prolatado, os embargos declaratórios não devem ser providos. Recurso de
agravo de instrumento dirimido em favor do embargante. Matéria estritamente de cunho processual. Decisão monocrática
cassada. Enfrentamento da tese posta pelo embargante irrelevante ao deslinde do recurso. Decisão monocrática cassada.
Embargos conhecidos e não providos.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração para negar-lhes provimento, mantendo intacta a decisão colegiada embargada, nos termos do voto
do(a) Relator(a). Palmas, 23 de março de 2022.
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0011751-69.2014.8.27.0000/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5011725-49.2011.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
REQUERENTE: ORION MILHOMEM RIBEIRO
ADVOGADO: RODRIGO OTAVIO COELHO SOARES (OAB TO001931)
1º REQUERIDO: JOSE HERMES RODRIGUES DAMASO E OUTROS
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
2º REQUERIDO: ADJAIR DE LIMA E SILVA
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
3º REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
ADVOGADO: KHELLEN ALENCAR CALIXTO NEVES PGCV006856
4º REQUERIDO: CARLOS ROBERTO BRAGA DO CARMO
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
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ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
5º REQUERIDO: DIVINA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
6º REQUERIDO: EDNA OLIVEIRA MACIEL AGNOLIN
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
7º REQUERIDO: IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
8º REQUERIDO: JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469)
ADVOGADO: ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB TO001773)
9º REQUERIDO: MUNICIPIO DE PALMAS
10º REQUERIDO: ANTONIO JOAQUIM MARTINS BENVINDO
11º REQUERIDO: AURISMAR PEREIRA CAVALCANTE
12º REQUERIDO: BISMARQUE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA
13º REQUERIDO: FERNANDO REZENDE DE CARVALHO
14º REQUERIDO: JOEL DIAS BORGES
15º REQUERIDO: JOSÉ DO LAGO FOLHA FILHO
16º REQUERIDO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
17º REQUERIDO: KENNIANE LENNIR NOGUEIRA CARVALHO BARREIRA
18º REQUERIDO: LÚCIO CAMPELO DA SILVA
19º REQUERIDO: MILTON NERIS DE SANTANA
20º REQUERIDO: NORTON RUBENS RODRIGUES BARREIRA
21º REQUERIDO: RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
22º REQUERIDO: SAMUEL BRAGA BONILHA
23º REQUERIDO: VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR
24º REQUERIDO: ZENÓBIO CRUZ DA SILVA ARRUDA JÚNIOR
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PLEITO DE ANULAÇÃO DE
DECRETOS LEGISLATIVOS QUE FIXARAM SUBSÍDIOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.1. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios quando no Acórdão inexiste
qualquer omissão a ser sanada, sobretudo quando mostrar-se evidente a busca pela reapreciação do julgamento, não havendo
nada mais do que a simples insatisfação com o resultado proferido, e os fundamentos de omissão são de mera irresignação, pois
as matérias invocadas restaram sobejamente analisadas. 1.2. Não há que se falar em contradição, entre a fundamentação e
conclusão do Acórdão, quando restar claro que nenhum efeito prático teria a procedência da ação popular, a qual visava à
suspensão dos Decretos Legislativos nº 001 e 002, de 14/2/2011, pois apurado que os Decretos Legislativos nº 005 e 006, de
30/12/2008, antecedentes, voltariam a ter eficácia, entretanto, estes têm a mesma redação dos decretos impugnados, razão pela
qual se manteve a Sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, já que o interesse processual apenas
haveria se, no decreto antecedente, os subsídios fossem fixados de forma diferente, ressaltando-se que o interesse processual é
uma das condições da ação, a qual deve ser verificada não apenas na necessidade do processo, mas na sua utilidade, o que no
caso não se vislumbrou, eis que a concessão do pedido do autor em nada seria útil, já que voltaria a vigorar decretos que
estabeleceram o mesmo parâmetro para subsídios. 1.3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm
por escopo suscitar o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, inocorrentes quando os temas
embargados tenham sido satisfatoriamente apreciados no julgado, ainda que os dispositivos embargados não tenham sido
expressamente mencionados. A referência expressa um dispositivo legal específico no julgado recorrido não é requisito para
interposição dos recursos especial e extraordinário, bastando o enfretamento da questão jurídica colocada em discussão.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer dos
Embargos de Declaração opostos no Evento 40 e, no mérito, negar-lhes provimento, a fim de manter incólume o Acórdão
embargado (Evento 23), por inexistir qualquer vício de omissão ou contradição a ser sanado no julgado, o qual manteve incólume
a Sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de março de 2022.
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1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Intimações de acórdãos

INTIMAÇÃO DE ACORDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0001392-30.2022.8.27.2700
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS.
PACIENTE: P. F. D. O. N..
ADVOGADO: DAVID DE CASTRO, OAB/SP 360.170
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
RELATORA: Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE.
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE - Relatora ficam intimadas as partes
interessadas nos autos acima epigrafados, do acórdão a seguir transcrito: “A Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM impetrada, nos termos do voto da Relatora. Votaram
acompanhando a Relatora os Desembargadores, Marco Anthony Steveson Villas Boas, Eurípedes Lamounier e Adolfo Amaro
Mendes e o Juíz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Procuradora: Drª.
Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 22 de março de 2022.”

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ANANÁS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o acusado HERMETO MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado,
agricultor, RG e CPF não informados, nascido em 07/07/1970, residente na Rua Santana Sanches, centro, S/nº, em
Angico/TO.., atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 45, nos autos Medidas Protetivas
de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal Nº 0000358-45.2021.8.27.2703/TO, cuja parte dispositiva final é o seguinte: Diante
do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado
na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou
até o trânsito em julgado da ação principal. Intime-se a vítima e o réu. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ananás-TO, 01 de outubro de
2021. Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir
o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, ao 01 de abril de 2021. Eu, Solange R. Damasceno,
Escrivã Judicial digitou e subscreveu.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Medida Protetiva de Urgência 0000987-13.2021.8.27.2705 Chave n. 518090908021
Requerido: Warley do Nascimento Ribeiro
Finalidade: a Drª Keyla Suely Silva da Silva, , Juiz de Direito da Comarca de Araguaçu, no uso de suas atribuições legais etc, Faz
saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio intima, com o prazo de 20 (vinte)
dias o requerido: WARLEY DO NASCIMENTO RIBEIRO, brasileiro, nascido aos 06/07/1994, filho de Valquiria Freire do
Nascimento, CPF n. 031.822.981-19, em lugar incerto e não sabido, da decisão proferida no Evento4 doa autos supra, a favor da
ofendida Mikaelly Webia de Souza Faria, conforme transcrição a seguir: “Isto posto, concedo as seguintes medidas protetivas à
vítima Mikaelly Webia de Souza, em desfavor de Warley do Nascimento Ribeiro: 1) Apoio de proteção policial; 2) Deverá manter
distância mínima de 200 metro da vítima; 3) Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima; 4) Proibição de
frequentação dos mesmos lugares em que a vítima já se encontre, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. O
requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do
Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das
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medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da
Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações penais que venha a praticar contra a vítima. Em caso de
descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas pelo requerido, desde já a Polícia Militar está
autorizada a prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, devendo o respectivo auto
de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do Código de Processo Penal.. DADO
E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaçu/TO, 04/04/22. Eu, Hélio Fabio Lemos de Almeida – Técnico Judiciário,
digitei e subscrevo.

ARAGUAINA
1ª vara da família e sucessões
Editais de citação

EDITAL ARRECADAÇÃO E CHAMANDO O AUSENTE - PRAZO 60 DIAS.
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quantos o presente edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que se processa neste Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, os autos da Classe/Assunto "Herança
Jacente - Administração de Herança / Sucessões/ Direito Civil" nº 000869718.2020.8.27.2706 Chave 903103511520, que figura
como Autora MARIA BRANDINA DA SILVA LIMA e como ausente ANTONIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, garimpeiro, nascido
em 12/09/1950, inscrito no CPF/MF sob o nº 311.582.774-15, filho de Isaura Maria da Conceição, foi expedido o presente Edital
de CITAÇÃO para que os sucessores do ausente, bem como os credores venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses
contado da primeira publicação, que ocorrerá por 6 (seis) vezes com intervalos de 2 (dois) meses, na forma do 745 do CPC,
cientes de que não havendo manifestação no prazo fixado, serão considerados verdadeiros os fatos declarados na inicial,
prosseguindo a demanda com a declaração da vacância da herança na forma do art. 743 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.
Araguaína-TO., 31 de março de 2022. Eu, Celina Martins de Almeida, Téc. Judiciária, mat. 238445, digitei e conferi.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 000371405.2022..827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e KAMILO FERREIRA DA COSTA, CPF 046.155.251-50, filho
de Cirilenia Ferreira da Silva , nascido aos 05/12/2000 sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por
escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não
constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso nas sanções do ARTIGO 157, 2, II E 2-A. I, DO CODIGO PENAL ate o final julgamento, sob pena de revelia,
entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de abril e 2022. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas
Oliveira Junior - Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 000037016.2022..827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e RONEILSON DA SILVA DOURADO, brasileiro, solteiro,
nascido em 23/06/1998, natural de Araguaina-TO, filho de Francisca Maria da Silva Andrade e Roberval de Sousa Dourado, CPF
046.220.191-08 sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas sanções do ARTIGO 180, CAPUT DO CODIGO PENAL
ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de abril e 2022. Rogério da Silva Lima –
Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5162 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2022

6

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 002394150.2021..827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e EDUARDO ALVES NASCIMENTO, filho de Erivalda Alves do
Nascimento, natural de Araguaina-TO, CPF 040.143.541-56, nascido aos 14/05/1991 sendo o presente para CITA-LO E
RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo
legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a
Justiça Publica, por incurso nas sanções do ARTIGO 180, CAPUT DO CODIGO PENAL ate o final julgamento, sob pena de
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de abril e 2022. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas
Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 002496783.2021..827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, nascido em
26/07/1983, filho de Carmelita Ferreira do Nascimento, CPF 013.296.881-98, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de
ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso nas sanções do ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8072/90, ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de abril e 2022. Rogério da Silva Lima – Técnico
Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 002496783.2021..827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA, brasileiro, nascido aos
26/12/2000, filho de Maria Isabel Ribeiro da Silva, CPF 067.535.411-01 , sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de
ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso nas sanções do ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8072/90, ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de abril e 2022. Rogério da Silva Lima – Técnico
Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

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

Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína - TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500036271.2010.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES pessoa física inscrita
sob o CPF/CNPJ nº 116.690.391-53, sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), para tomar ciência do inteiro teor
do Despacho proferida no evento n.º 110 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) " Ante o exposto, DEFIRO os pedidos
formulados pela exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão
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da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional
e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens das executadas, indisponibilidade essa limitada ao
valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: a) Intimem-se as partes da presente
decisão; b) Promova, por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; c) Proceda com a
indisponibilidade de bens imóveis das executadas, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto
que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; d)
Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente em relação
a mesma. Sem prejuízo, mantenham-se os autos arquivados provisoriamente. Intimem-se, Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, ao 01 dia do mês de Abril de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína - TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500858338.2013.8.27.2706/TO proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ISMAEL DE SOUZA E SILVA pessoa jurídica
inscrita sob o CNPJ nº 04.487.174/0001-81, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias,
para tomar ciência do inteiro teor do Despacho proferida no evento n.º 150 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) " Ante
o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente (evento 148)
para determinar a inclusão do nome dos executados no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da
Central de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes no prazo de 30 (trinta) dias acerca da presente decisão; 2. Promova
por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome do executado junto ao SERASA. Ressalto que caso o ato citatório tenha
sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão,
determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Devidamente cumprido, volvam os autos para o
efetivo cumprimento da decisão de penhora on-line proferida no evento 147. Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, ao 04 dia do mês de Abril de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito
Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5092267
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína - TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000394916.2015.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de CEDRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA, ARILDO
CELSO VIEIRA JUNIOR, MARDÊNIO SANTOS GONTIJO inscrito(s) sob o CPF/CNPJ nº 17.443.360/0001-60, 611.502.043-38,
733.989.931-68, sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, para tomar ciência
do inteiro teor do Despacho proferida no evento n.º 73 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) " Ante o exposto, sob a
égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 71) para determinar a
inclusão do nome dos sócios responsáveis no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Além disso, considerando não terem
sido encontrados bens passíveis de penhora, SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo o prazo de
prescrição, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Dê-se vista ao exequente (art. 40, § 1º, da LEF). Decorrido o prazo
máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados
que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco)
anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no
prazo de 30 (trinta) dias. Providências ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente
decisão; 2. Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão dos nomes dos sócios executados junto ao SERASA.
Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(s)
executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intimese. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01)
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, ao 04 dia do mês de Abril de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o
digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 5062003, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500016126.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face da empresa J A CHAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.909.426/0001-50, na pessoa de seu representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima
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descrita, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 83 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice,
o marco inicial se deu em 22/09/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 22/09/2020, uma vez que é contado o
prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo
no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Araguaina-TO, 29 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5067978, de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002602932.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CARLOS MARQUES DE FREITAS, pessoa fisica,
inscrita no CPF sob o nº 082.090.901-78, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º .54 - SENT1 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente
sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 29 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

Às partes e aos advogados

ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0016111-33.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: ESLEY FRANCISCO MIRANDA
SENTENÇA: “(...) Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA em desfavor de ESLEY
FRANCISCO MIRANDA. A executada foi devidamente citada, todavia, permanecendo inerte (evento 10, CERT1). No evento 46,
a exequente compareceu aos autos comunicando a quitação do débito, razão pela qual, requereu a extinção do feito. É o
relatório do necessário. Decido. O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se
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a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua
integralidade. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487,
inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao
pagamento. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, e custas processuais, uma vez que o pagamento do
débito ocorreu em momento anterior ao efetivo ato citatório. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se.
Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 29 de março de 2022. Milene de Carvalho
Henrique - Juíza de Direito..

ARAPOEMA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO
INTERDIÇÃO Nº 0000730-52.2016.8.27.2708/TO
AUTOR: LUIZ MIRANDA DA SILVA
RÉU: JORGE LUIZ DOS REIS MIRANDA DA SILVA

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

AUGUSTINÓPOLIS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 807/2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 04 de abril de 2022
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis/TO, Dr. Jefferson David Asevedo
Ramos, no uso das atribuições legais e na forma da Lei,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000009173-3;
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 53 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, publicado no Diário da Justiça n° 5160, datado de 31 de
março de 2022, da lavra do Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
publicado no Diário da Justiça nº xx;
CONSIDERANDO a necessidade de lotar o servidor em uma determinada serventia;
RESOLVE:
Art. 1º - Lotar o servidor Arlínson Carlos Silva Santos, para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Secretaria da
2ª Vara da Comarca de Augustinópolis, a partir de 01 de abril de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a 01 de abril de 2021, revogando-se todas as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
PROCESSO nº. 0004648-15.2017.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: ANTONIO
MOZELIO FERNANDES - Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA – MM. Juiz de Direito pela Vara Criminal desta
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado; FRANK PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,
pedreiro, nascido em 01/08/1982 em Araguaína/TO, filho de Daniel Pereira da Silva e Joana Pereira Nunes, residente na Rua 07,
nº 163, Bairro São João, em Araguaína/TO (casa de um irmão),por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou
o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa
começará a fluir do comparecimento pessoal do (a) acusado (a) ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior,
expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, no s
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, ao 01 dia do mês de ABRIL de
2022. Eu, _____ (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de
Direito pela Vara Criminal.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0002062-65.2018.8.27.2714/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JOSÉ
ROBERTO SOUSA JÚNIOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
por meio deste edital CITA o acusado JOSÉ ROBERTO SOUSA JÚNIOR, Filiação: José Roberto Sousa e Celi Maria dos
Santos Sousa; Data de Nascimento: 05/11/1985; Naturalidade: Campos Sales/CE, nos autos de ação penal nº 000206265.2018.8.27.2714, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor,
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 04 de abril de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias),
escrivã em substituição, lavrei e subscrevi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0001272-78.2018.827.2715, que a justiça pública move contra os
acusados: RODRIGO ALVES DA SILVA, vulgo "Rodrigo dos Tupetes" , brasileiro, solteiro, desempregado, CPF nº
058.901.501-03, nascido em 03/02/96, filho de João Noleto da Silva e Cirene Alves de Souza, atualmente em local incerto e não
sabido, como incurso na sanção art. 155, §4º, incisos I (arrombamento), II (escalada) e VI (concurso de pessoas) do
Código Penal e MARIA CLEILZA DE OLIVEIRA, vulgo "Teia", brasileira, união estável, RG nº 1.070100 SSP/TO, nascida em
20/02/1978, filha de Enoque Luiz de Oliveira e Adelice da Conceição, natural de Ouricuri/PE, atualmente em local incerto e não
sabido, qualificada na inicial na pena do art. 180, caput do CP, conforme consta nos autos, fica (m) intimado (s) pelo
presente para que efetue o pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 441,05 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinco
centavos) e R$ 400,95 (quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias. Para
conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 3 de abril de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara
Criminal, lavrei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo 15 (quinze) dias.
O Excelentíssimo Senhor, Gilson Coelho Valadares, juiz de direito respondendo pela Comarca de Goiatins-TO, na forma da lei,
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e escrivania criminal,
está sendo processados os autos da Ação Penal n. 0003270-95.2020.8.27.2720, e por meio deste vem CITAR o
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denunciado NILSON DA SILVA, brasileiro, união estável, filho de Maria Nelsa da Silva e Antônio Paula da Silva, natural de
Santa Helena/PR, nascido em 10/11/1981, RG nº. 78643625 SSP/PR, CPF nº. 039.490.219-06, atualmente em local incerto ou
não sabido, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez)
dias (arts. 396 e 396-A do CPP). O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo (art. 367 do CPP). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins,
aos 25.03.2022 (DATA). Eu, Elisânia Maurício de Andrade/mat353123, digitei e datei. Cópia deste edital será afixada no local de
costume.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Intimações às partes

Fica o requerido abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE N. 0005835-63.2019.827.2721/TO
RÉU: JOÃO DAMASCENO BARROS, brasileiro, casado, técnico em eletrônica, CPF n. 251.624.111-91.
SENTENÇA: “(...) Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial para, em consequência, declarar EIVAN BARROS
DA SILVA pai biológico de IVANILSON FRANCISCO ROSA. Em consequência, declaro EXTINTO o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente
mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Cidade desta Comarca, para fazer constar o nome
do Senhor EIVAN BARROS DA SILVA, como sendo seu pai e, os nomes do Senhor Pedro Neno de Barros e, da Senhora Josefa
Gomes da Silva, como sendo seus avôs paternos, determino ainda, a averbação no termo de assento de nascimento da filha do
Autor: SOPHIA SELENA DE BARROS SOARES ROSA, fazendo constar o nome do Senhor EIVAN BARROS DA SILVA, como
sendo seu avôs paterno, e, consequentemente, seja acrescentado o sobrenome de família ao nome da filha do Auto. Recebida
a confirmação do cumprimento, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema.
Sentenciado em correição. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora:
24/3/2022, às 17:1:51.
Fica o requerido abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS N. 0005654-62.2019.8.27.2721/TO
RÉU: RODRIGO DOS SANTOS, brasileiro, união estável, guarda noturno, RG n. 4420423 2ª via SSP/GO, CPF n. 010.474.021-30.

SENTENÇA: “(...) Posto isso, calcado em parecer ministerial, julgo PROCEDENTE para reconhecer a existência da união
estável entre a parte autora e o requerido do período de 24.10.2013 até fevereiro de 2017, bem como, DECRETO A SUA
DISSOLUÇÃO, cessando-se as obrigações inerentes, na data correspondente ao fim de fato da união estável (Fevereiro/2017).
Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em razão da sucumbência do réu, condeno
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado, os quais arbitro, por equidade, em R$ 100,00 (cem
reais), o qual deverá ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins – Conta Corrente: 83.210-3, Agência
3.615-3, Banco do Brasil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se, registre-se, intime-se. Guaraí-TO, data pelo
sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 24/3/2022, às
17:1:51.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 803/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 01 de abril de 2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc,
CONSIDERANDO os documentos acostados no processo SEI 20.0.000014506-9;
CONSIDERANDO o contido no Despacho Nº 21846 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIGEP, evento (4243558);
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 134/2020, de 07 de fevereiro de 2020, a qual designou o
servidor GERVANDO MARTINS TIMBÓ, matrícula nº 354722, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo
vago de Oficial de Justiça Avaliador, da Comarca de Guaraí-TO, no período de 06/02/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º REVOGAR a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 250/2020, de 31 de março de 2020, a qual designou o
servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS, matrícula nº 353602, ocupante de cargo efetivo, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir o servidor Ilson Silva Queiroz, matricula nº 228743, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Justiça
Avaliador, da Comarca de Guaraí-TO, no período de 01/03/2020 a 31/12/2020.
Art 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Encaminhe-se a presente portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral de Justiça, e Diretoria de Gestão
de Pessoas, para conhecimento e providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5162 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2022

12

GURUPI
Central de execução fiscal
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SIDNEI EMIGODIO - CPF/CNPJ: 803.071.831-49, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc - nº 5012944-50.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000129208, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 201,89 (duzentos e um reais e oitenta e nove centavos) que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora,
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO
04 de abril de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA GERCINA DA PENHA - CPF/CNPJ: 217.278.801-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017339-05.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 51896, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 439,34 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de abril de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: HAMILTON BISPO MOURÃO - CPF: 37137905153, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc - nº 0012093-62.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 3946, cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo é de R$ 479.84 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de abril de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: LUIZ DIAS DE SOUZA - CPF: 328.534.911-53, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 0013504-67.2019.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190045172, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 697,44 (Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de abril de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: Associação Médica do Tocantins Regional de Gurupi LTDA CNPJ/MF n.º 00.278.812/0001-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011406-85.2014.827.2722, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões)
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de Dívida Ativa No (S). 8658, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 848,42 (oitocentos e
quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em)
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando
expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de abril de 2022. Doutor Nassib Cleto
Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0006983-38.2021.8.27.2722
Denunciado: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA REIS
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 RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA REIS, brasileiro natural de
Barão de Grajaú-MA, nascido em 14.06.1961, filho de Dalva da Silva Reis e de João de Deus da Silva, CPF 217.282.911-00
que atualmente se encontra em local incerto e não sabido para intimação da sentença: DECIDO. A autoria
e materialidade delitiva podem ser extraída parcialmente no APF, bem como por meio das declarações da vítima (evento 1 do
IP), e pelo depoimento em juízo. A testemunha Roney Gomes de Carvalho, policial militar, afirmou em juízo que: “Chegando ao
local dos fatos não presenciou a agressão, contudo, a vítima estava com lesões nas quais aparentavam ser agressões,
principalmente na região da boca, que em relação ao ocorrido contra a criança o próprio acusado afirmou que era no intuito de
cessar o choro do menor, alegando que seria uma “brincadeira”. No tocante ao delito de lesão corporal, não a que se falar em
absolvição por insuficiência de provas, visto que conforme o laudo de exame de corpo de delito da vítima (evento 48 IP) esta
apresentou “escoriação em mucosa oral superior a direita, medindo 1,9 cm; Escoriação em palma da mão direita, medindo
1,0/1,0 cm; Escoriação em perna anterior a esquerda, medindo 10,0/1,0 cm; Presença de 2 manchas de equimose em cosa a
direita, medindo 1,0 cm cada”, sendo que foi concluído que existia “compatibilidade entre lesões apresentadas e histórico de
agressão com nexo temporal”, o que, juntamente com as provas produzidas em juízo, não deixam dúvidas da ocorrência do
crime em questão. No tocante ao delito de maus-tratos, na qual preceitua: Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de
pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de
correção ou disciplina. Pois bem, consta que o acusado, com o intuito de fazer o filho da vítima de apenas 4 (quatro)
anos cessar o choro, colocou uma sacola dentro da boca da criança, sendo que tal situação foi relatada pelo policial militar
em depoimento judicial. Assim, o acusado colocou a perigo a saúde da vítima abusando dos meios de correção ou disciplina,
razão que não há que se falar em absolvição. Desse modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e
materialidade do delito para alicerçar o decreto condenatório do réu, de modo que não merece prosperar a tese absolutória
levantada pela defesa em sede de memoriais. Já em relação ao crime de ameaça, observo que não foram produzidas em juízo
provas seguras e suficientes para alicerçar um decreto condenatório, visto que, as provas produzidas no caderno investigativo
apenso se afiguram como meros indícios de autoria e materialidade que, após a instrução, não se constituíram em provas aptas
a gerar um juízo firme e seguro de culpabilidade. Isto posto, acolho parcialmente o pedido contido na denúncia e condeno o
acusado RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA REIS pela prática dos delitos capitulados no artigo 129 §9, do Código Penal, na forma
da Lei 11.340/06 (vítima Francisca) e artigo 136 do Código Penal (vítima Francisco), o absolvendo do delito do artigo 147, do
Código Penal. Passo à análise e individualização da pena: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se
que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus
antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para
avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em
nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, utilizando da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre
o intervalo de pena previsto para os respectivos tipos penais, fixo a pena-base em: a) 3 (três) meses de detenção para o crime
de Lesão Corporal; b) 2 (dois) meses de detenção para o crime de Maus-Tratos; Não concorre circunstância atenuante ou
agravante. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, em relação ao crime de Lesão Corporal, motivo
pelo qual torno definitivas a pena acima fixada. Em relação ao crime de Maus-Tratos, não concorrem causas de diminuição,
concorre o aumento de pena do §3º do art. 136, razão que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em: 2 (dois) meses e
20 (vinte) 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: 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
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 o crime ter sido praticado 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
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presentes os requisitos para a adoção deste instituto, todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em
face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do
acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para
reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à
serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o
acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença
em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo
(CNGC), inclusive cartório eleitoral; Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por seus proprietários, proceda
ao seu descarte ou destruição após o trânsito em julgado. Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO,
data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Gurupi, Estado do Tocantins, segunda-feira, 4 de abril de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e
lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0006983-38.2021.8.27.2722
Denunciado: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA REIS
Vítima: F. J. S. L.
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 RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA REIS, brasileiro natural de
Barão de Grajaú-MA, nascido em 14.06.1961, filho de Dalva da Silva Reis e de João de Deus da Silva, CPF 217.282.91100, para intimação da sentença da Vítima F. J. S. L. que atualmente se encontra em local incerto e não sabido: DECIDO.
A autoria e materialidade delitiva podem ser extraída parcialmente no APF, bem como por meio das declarações da vítima
(evento 1 do IP), e pelo depoimento em juízo. A testemunha Roney Gomes de Carvalho, policial militar, afirmou em juízo que:
“Chegando ao local dos fatos não presenciou a agressão, contudo, a vítima estava com lesões nas quais aparentavam ser
agressões, principalmente na região da boca, que em relação ao ocorrido contra a criança o próprio acusado afirmou que era no
intuito de cessar o choro do menor, alegando que seria uma “brincadeira”. No tocante ao delito de lesão corporal, não a que se
falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que conforme o laudo de exame de corpo de delito da vítima (evento 48 IP)
esta apresentou “escoriação em mucosa oral superior a direita, medindo 1,9 cm; Escoriação em palma da mão direita, medindo
1,0/1,0 cm; Escoriação em perna anterior a esquerda, medindo 10,0/1,0 cm; Presença de 2 manchas de equimose em cosa a
direita, medindo 1,0 cm cada”, sendo que foi concluído que existia “compatibilidade entre lesões apresentadas e histórico de
agressão com nexo temporal”, o que, juntamente com as provas produzidas em juízo, não deixam dúvidas da ocorrência do
crime em questão. No tocante ao delito de maus-tratos, na qual preceitua: Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de
pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de
correção ou disciplina. Pois bem, consta que o acusado, com o intuito de fazer o filho da vítima de apenas 4 (quatro)
anos cessar o choro, colocou uma sacola dentro da boca da criança, sendo que tal situação foi relatada pelo policial militar
em depoimento judicial. Assim, o acusado colocou a perigo a saúde da vítima abusando dos meios de correção ou disciplina,
razão que não há que se falar em absolvição. Desse modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e
materialidade do delito para alicerçar o decreto condenatório do réu, de modo que não merece prosperar a tese absolutória
levantada pela defesa em sede de memoriais. Já em relação ao crime de ameaça, observo que não foram produzidas em juízo
provas seguras e suficientes para alicerçar um decreto condenatório, visto que, as provas produzidas no caderno investigativo
apenso se afiguram como meros indícios de autoria e materialidade que, após a instrução, não se constituíram em provas aptas
a gerar um juízo firme e seguro de culpabilidade. Isto posto, acolho parcialmente o pedido contido na denúncia e condeno o
acusado RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA REIS pela prática dos delitos capitulados no artigo 129 §9, do Código Penal, na forma
da Lei 11.340/06 (vítima Francisca) e artigo 136 do Código Penal (vítima Francisco), o absolvendo do delito do artigo 147, do
Código Penal. Passo à análise e individualização da pena: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se
que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus
antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para
avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em
nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, utilizando da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre
o intervalo de pena previsto para os respectivos tipos penais, fixo a pena-base em: a) 3 (três) meses de detenção para o crime
de Lesão Corporal; b) 2 (dois) meses de detenção para o crime de Maus-Tratos; Não concorre circunstância atenuante ou
agravante. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, em relação ao crime de Lesão Corporal, motivo
pelo qual torno definitivas a pena acima fixada. Em relação ao crime de Maus-Tratos, não concorrem causas de diminuição,
concorre o aumento de pena do §3º do art. 136, razão que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em: 2 (dois) meses e
20 (vinte) 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: 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
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
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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 o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa,
considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem
presentes os requisitos para a adoção deste instituto, todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em
face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do
acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para
reparação dos danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à
serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o
acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença
em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo
(CNGC), inclusive cartório eleitoral; Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por seus proprietários, proceda
ao seu descarte ou destruição após o trânsito em julgado. Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO,
data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Gurupi, Estado do Tocantins, segunda-feira, 4 de abril de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e
lavrei o presente.

ITAGUATINS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 770/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 31 de março de 2022
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Itaguatins-TO.
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Itaguatins – TO, no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.
CONSIDERANDO os termos dos arts. 43 e 107, da Lei Complementar nº. 10/1996, que confere ao Diretor do Foro a
competência para realizar, anualmente, correição ordinária em todas as serventias da Comarca;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça;
CONSIDERANDO a Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS, que Recomenda a adoção de procedimentos para a realização
de correições gerais ordinárias pelos(as) Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes durante as restrições sanitárias impostas
pela pandemia, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelos(as) Corregedores(as)
Permanentes por meio virtual, com fulcro no art. 6º, parágrafo único, do Provimento 11/2019, inclusive com possibilidade de as
reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o estabelecido na Subseção II do Provimento nº
11/2019/CGJUS/TO e na Resolução nº 08/2021/CGJUS;
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Itaguatins, tencionando
identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional;
R E S O L V E:
Art. 1º. REALIZAR Correição Ordinária na Comarca de Itaguatins/Tocantins, bem como nas Serventias Extrajudiciais
pertencentes à circunscrição da Comarca, iniciando-se aos 31 (dias) do mês de março de 2022, com término previsto para o dia
30 (dias) do mês de abril do corrente ano, por videoconferência.
Art. 2º. DESIGNAR a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais para 05 de abril de 2022, às 12:00h, conforme Resolução
n°49, de 11 de dezembro de 2020, a qual será realizada de forma virtual, por meio da plataforma “SIVAT”, conforme link a ser
disponibilizado.
Art. 3º. Oficiar o Ministério Público, Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia Civil, os representantes da OAB, Autoridades
Municipais, bem como os responsáveis pelos Cartórios extrajudiciais vinculados a esta comarca, para participarem de forma
virtual, por meio da plataforma “Yealink”, da solenidade de abertura dos trabalhos correcionais.
Art. 4. Durante o período da Correição Ordinária, com arrimo no item 1.3.25, do Provimento CGJUS – TO nº 02/2011, os prazos
processuais o expediente externo e o atendimento ao público “NÃO SERÃO SUSPENSOS“.
Art. 5º. DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019.
Art. 6º DESIGNAR a servidora Patrícia Silva Lima, matrícula 358255, Secretária do Juízo, para atuar como Secretária da
Correição, e o servidor Edson Silva de Carvalho, matrícula.358250, Servidor de secretaria da Comarca de Itaguatins, para
auxiliar nos trabalhos.
Art. 7º Encaminhe-se expediente com cópia da presente Portaria ao setor responsável da CGJUS solicitando a liberação dos
servidores indicados no Artigo 1º, no sistema SICOR, para a realização do preenchimento dos formulários próprios da correição.
Art. 8º. Objetivando a concretização das anotações inerentes, encaminhe-se cópia deste ato administrativo à Presidência do
Egrégio Tribunal de Justiça e à douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins.
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais

Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0003132-13.2020.8.27.2726/TO
AUTOR: HELLÉN CARLA MARTINS DE ALMEIDA
AUTOR: GUSTAVO ALMEIDA MENDES
RÉU: MAURIVAN DE JESUS MENDES
EDITAL Nº 5023053
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: INTIMAR o requerido MAURIAN DE JESUS MENDES, brasileiro, solteiro, autônomo, estando
em lugar incerto e não sabido, para em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo,
sob pena de protesto. Ciente de que a ausência de pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as
que vencerem no curso do processo pode ensejar a prisão civil, caso o inadimplemento persista, 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 28 de março de 2021. Eu, Aldaires Correia Ribeiro, Servidora Secretaria TJ/TO 354500 digitei o presente.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pose este Juízo e
Escrivania Cível, tramitam os autos n° 0000922-54.2018.8.27.2727 - Ação de Interdição proposta por NICOLAU DE SALES
DIAS, em face de GERALDO BAILON DIAS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 16.10.1965, em Santa Rosa do Tocantins
- TO, filho de Caetano Bailon Ferreira e Vitória de Sales Dias, residente e domiciliado na Rua André Nunes n° 55, centro, Santa
Rosa do Tocantins - TO, em cujo feito foi decretada, por sentença,a interdição do requerido GERALDO BAILON DIAS para
impedí-lo apenas de exercer sozinho atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe NICOLAU
DE SALES DIAS como seu curador para cuidar de todos os seus bens e negócios financeiros, tendo como limites da
curatela: a) o curador, não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens pertencentes à
interdita; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde,
alimentação e bem-estar do interdito, pelo que, expediu-se o presente edital que será publicado na rede mundial de
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça, onde permanecerá por 6(seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do edital os nomes do interditado e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a
ingterdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente (artigo 755, § 3°, do CPC). Natividade, Estado do Tocantins,
aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (06.07.2020). Eu, Meirivany Rocha N. Costa, Servidora de Secretaria,
digitei e conferi.

NOVO ACORDO
1ª escrivania cível
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO que
tramitou no Cartório Cível desta Comarca, os autos de Tutela c/c Destituição do Poder Familiar n. 00009805920158272728,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de WEMERSON DIAS DOS SANTOS, nascido em 23/09/1981, natural de
Campos Belos/GO, filho de Joaquim Barbosa dos Santos e Maria Santana Dias Cardoso, portador do RG n° 1015154 SSP/TO e
SILVANA SERAFIM REIS, brasileira, nascida aos 07/11/1983, natural de Campos Belos/GO, RG n.º 828.623 SSP-GO, CPF n.º
039.039.831-44, filha de Dalvina Pinto de Barros Serafim dos Reis, que se encontram em local incerto e não sabido, e ficam,
neste ato, INTIMADOS POR EDITAL dos termos da sentença proferida, que julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no
artigo 1638, inciso II e III, do CC, e confirmou a decisão liminar e, e, como consequência, decretou a Destituição do Poder
Familiar de SILVANA SERAFIM REIS e WEMERSON DIAS DOS SANTOS em relação a seus filhos HUDSON DIAS DOS REIS e
ECHILE DIAS DOS REIS, devendo ser os menores colocados IMEDIATAMENTE sob a TUTELA da tia materna SILVANI
SERAFIM DOS REIS, conforme dispositivo da sentença a seguir: SENTENÇA Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial, com fulcro no artigo 1638, inciso II e III, do CC, confirmo a decisão liminar e DECRETO A PERDA DO PODER FAMILIAR
de SILVANA SERAFIM REIS e WEMERSON DIAS DOS SANTOS em relação a seus filhos HUDSON DIAS DOS REIS e ECHILE
DIAS DOS REIS, devendo ser os menores colocados IMEDIATAMENTE sob a TUTELA da tia materna SILVANI SERAFIM DOS
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REIS. De consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, CPC. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de
Pessoas Naturais competente para a averbação desta sentença à margem. Isento de custas, nos termos do artigo 141, §2º do
ECA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de averbação para os fins do artigo
163 do ECA e proceda-se à inscrição das crianças e adolescentes no Cadastro Nacional de Adoção. Arraias-TO, data certificada
pelo sistema e-Proc. EDUARDO BARBOSA FERNANDES Juiz de Direito. PRAZO O prazo para recorrer da presente sentença é
de 10 (dez) dias, sob as penas previstas em lei, cujo lapso temporal fluirá após escoado o prazo previsto neste Edital. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no
Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do
Tocantins, aos 19 de novembro de 2021. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 809/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 04 de abril de 2022
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO o Contrato Nº 131/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC;
CONSIDERANDO o Termo de Confidencialidade Nº 53/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC;
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro.
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR a servidora GISELLE FERREIRA SODRÉ, brasileira, portadora do RG nº 970.866 - SSP/TO, inscrita no CPF/MF
sob o nº 039.174.331-76,na 1ª Vara Cível desta Comarca de 1ª Entrância de Novo Acordo/TO, com efeito retroativo a 01 de
abril de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 2º Anote-se em seus assentamentos funcionais.
Art. 3º Encaminhe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça para conhecimento e juntada em dossiê funcional.
Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - Procedimento Comum Cível
AUTOS: 0054106-79.2019.8.27.2729
REQUERENTE:PÃO DA HORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. ME - CNPJ: 05790070000104
REQUERIDO: JOYCE PEREIRA SANTOS DE SOUSA 60803050380 - CNPJ: 26326773000156
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0054106-79.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por PÃO DA
HORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. ME em desfavor de JOYCE PEREIRA SANTOS DE SOUSA
60803050380, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida JOYCE PEREIRA SANTOS DE SOUSA
60803050380, CNPJ: 26326773000156, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente
ação, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no
Despacho do evento 65.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOS: 0049151-05.2019.8.27.2729
REQUERENTE: LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO - CPF: 62424220182
REQUERIDO: EPITÁCIO BRANDÃO LOPES FILHO - CPF: 80825893100
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 0049151-05.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta
por LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO em desfavor de EPITÁCIO BRANDÃO LOPES FILHO, e que por este meio
procede a CITAÇÃO da parte Requerida EPITÁCIO BRANDÃO LOPES FILHO, CPF: 80825893100, atualmente em endereço
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 72. SILVANA MARIA PARFIENIUK,
Juíza Coordenadora.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora Edssandra da Silva Barbosa, Juíza de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no uso de
suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0032723-16.2017.8.27.2729, Classe: Execução de
Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de KARIELLO SOUSA COELHO, e que por este meio,
procede a CITAÇÃO da parte Executada KARIELLO SOUSA COELHO, CPF: 625.425.831-53, atualmente em endereço incerto e
não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03 (três) dias, O PRINCIPAL
E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor da dívida atualizada em R$
103.467,50. (cento e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA
de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 66.
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 703223744517 para acesso integral. Eu, Graziella
Francelino Barbosa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e
atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. ass. Silvana
Maria Parfieniuk-Juiza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - USUCAPIÃO
AUTOS: 0046342-71.2021.8.27.2729
REQUERENTE: GENEZIA TEIXEIRA VASCONCELOS - CPF: 92120598134
REQUERIDO: RAUL DE PAULA RIBEIRO - CPF: 05221447134
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0046342-71.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por GENEZIA TEIXEIRA
VASCONCELOS em desfavor de RAUL DE PAULA RIBEIRO, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação que tem
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: “um lote de terras para a construção urbana de
número 25, da quadra 26, situado a Rua 09, do loteamento Taquaralto (Setor Santa Bárbara), 5ª etapa, com área total de 450 m²
(quatrocentos e cinquenta metros quadrados)”, cujos limites e confrontações descrevemos abaixo: “14 metros de frente com a
Rua 09, 14 metros de fundo com o lote 09, 30 metros do lado esquerdo com o lote 26” registrada na Matrícula nº.11.578, bem
como para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04. SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - USUCAPIÃO
AUTOS: 0044531-76.2021.8.27.2729
REQUERENTE: DAIANY PEREIRA SOUZA - CPF: 71263381120
REQUERIDO: DEUSINA ARAUJO DE ARRUDA - CPF: 59148616168
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 0044531-76.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por DAIANY PEREIRA
SOUZA em desfavor de DEUSINA ARAUJO DE ARRUDA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação que tem
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel, bem como para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem
resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme
determinado no Despacho do evento 21. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - MONITÓRIA
AUTOS: 0032657-36.2017.8.27.2729
REQUERENTE: EDSON FELÍCIO DA FONSECA - CPF: 58601180159
REQUERIDO: LEANDRO ANTÔNIO SOARES ALMEIDA - CPF: 00347479154
FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita por
este Juizo da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, os Autos de nº 0032657-36.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por EDSON
FELÍCIO DA FONSECA em desfavor de LEANDRO ANTÔNIO SOARES ALMEIDA, para o disposto no campo FINALIDADE
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abaixo: Proceder a CITAÇÃO da parte Requerida LEANDRO ANTÔNIO SOARES ALMEIDA, CPF: 00347479154, atualmente em
endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como, para no prazo de 15 (quinze)
dias, oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso
de revelia, será nomeado Curador Especial.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Às partes e aos advogados

Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOS N. 00395740320198272729
CHAVE N. 396728787819
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A)
RÉU: PAULO TEIXEIRA REIS JUNIOR – EXECUTADO REVEL
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
INTIMAÇÃO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. propôs ação monitória em face de PAULO
TEIXEIRA REIS JUNIOR, buscando o pagamento de débito decorrente de obrigações assumidas entre as partes. Com a inicial,
vieram os documentos anexados ao evento1. Regularmente citada (evento27), a parte requerida quedou-se silente. É o sintético
relatório. Passo à decisão. Em tema de ação monitória, a não-interposição de embargos rende ensejo à compulsória constituição
do título executivo judicial. É texto expresso em lei (Novo Código de Processo Civil, art. Art. 701, §2º). Assim, CONVERTO o
mandado monitório em executivo. Proceda-se evolução da classe da ação. Após, tendo em vista o teor da Portaria nº
2036/2020/TJTO, com a redação dada pela Portaria nº 2106/2020/TJTO, bem como a Resolução nº 36/2020/TJTO, remetam-se
os presentes autos ao juiz auxiliar, com competência para conhecer e decidir os processos de execução, embargos de execução,
embargos de terceiros, incidentes de desconsideração da personalidade e cumprimento de sentenças. Cumpra-se. data
certificada pelo sistema. Ass. José Maria Lima-Juiz de Direito”

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam
os autos da Ação de Inventário , registrada sob n.º 0028087-07.2017.8.27.2729, interposta por MICAEL ALVES DE CASTRO em
desfavor do espólio de VALTERLIM ALVES DA PAZ, ficando citada por este edital a herdeira GENI SOUSA CORADO, inscrita
no CPF N. 00226723119, para os termos da presente ação, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar(em)-se acerca
das primeiras declarações, nos termos do artigo 626 e 627 do Código de Processo Civil, em razão de a Parte Promovente ter
afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 04/04/2022, Silmara
Sousa Cruz Mota, digitou.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 14/11/2018, declarou em definitivo a interdição civil
de SINOBILINO BARREIRA DE SOUZA , em razão de possuir doenças incapacitantes, CID10 G20.0, DOENÇA DE
PARKINSON, CID10 G30.0, DOENÇA DE ALZHEIMER, CID10 G21.9 G91, SÍNDROME DE HAKIM-ADAMS E
INTERPOSIÇÕES DE "SHUNT", tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, LÍLIA ARAÚJO DE
SOUZA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no QUADRA 904 SUL, ALAMEDA 04, N, LOTE 71-A, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS-TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá
ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado,
e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 04/04/2022. Eu, Selma T. A. Marçal, digitei.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 14/11/2018, declarou em definitivo a interdição civil
de SINOBILINO BARREIRA DE SOUZA , em razão de possuir doenças incapacitantes, CID10 G20.0, DOENÇA DE
PARKINSON, CID10 G30.0, DOENÇA DE ALZHEIMER, CID10 G21.9 G91, SÍNDROME DE HAKIM-ADAMS E
INTERPOSIÇÕES DE "SHUNT", tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, LÍLIA ARAÚJO DE
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SOUZA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no QUADRA 904 SUL, ALAMEDA 04, N, LOTE 71-A, PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS-TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá
ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado,
e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 04/04/2022. Eu, Selma T. A. Marçal, digitei.

3ª vara da família e sucessões
Editais

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMES DE BENS DO CASAMENTO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS Nº 0019153-89.2019.8.27.2729/TO
AUTOR: SIMONE OLIVEIRA DA SILVA
AUTOR: GERSON SILVANO DE PAIVA FILHO
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ
A Excelentíssima HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMa Juiza de Direito da Terceira Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
torna-se público que por este Juízo e respectivo cartório processam os autos da Ação de Alteração de Regime de Bens de
nº 0019153-89.2019.8.27.2729 que GERSON SILVANO DE PAIVA FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF n°
031.436.611-35 e SIMONE OLIVEIRA DA SILVA PAIVA, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF 030.078.32136, ingressaram com Ação de Alteração de Regimes de Bens do Casamento almejando alterar o regime de bens
de: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. E, em atendimento ao § 1º do art. 734 do CPC e
1.639, §2º do Código Civil, para dar Publicidade a todos que o Presente Edital virem e, para que chegue ao conhecimento de
todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei. Eu, Amanda da Silva Arruda,
Servidora de Secretaria, que digitei e conferi. Palmas/TO, 31 de março de 2022.Documento eletrônico assinado por HELVIA
TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0030665-69.2019.8.27.2729/TO
AUTOR: MISAEL FRANCO OLIVEIRA
RÉU: ARICELIA DA COSTA SILVA

A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00306656920198272729 em que MISAEL
FRANCO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, servente, portador do RG nº 1.624.171 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 029.100.58379, move em face de ARICELIA DA COSTA SILVA, portadora do RG nº 7.704.789 PC/PA, inscrita no CPF sob o nº
027.322.413-18, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica a mesma CITADA dos termos da
presente ação, para, querendo, oferecer resposta à presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias, tendo início no dia seguinte da
audiência de conciliação, caso não haja autocomposição ou na hipótese do não comparecimento de qualquer das partes (artigo
335, I do CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza, expedir o presente Edital, que será
publicado na forma da lei. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de Secretaria, que digitei. Documento eletrônico
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00007642220208272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HÉLIO OLIVEIRA DE BRITO- CNPJ/CPF nº 28263103134, INTIMADO:
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
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dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00013469020188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCILENE SILVA MARQUES- CNPJ/CPF nº 62460315287,
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00119934720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: LUCIANE DA SILVA DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 75476339949,
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00300995720188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AGRO BUSINESS COMERCIO E GESTAO AGRICOLAS EIRELICNPJ/CPF nº 20815795000101, INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00015449320198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EDIMAR RODRIGUES DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº 33143510110,
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00024334720198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GABRIEL SFALCIN- CNPJ/CPF nº 04093250154, INTIMADO: para,
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00119834220148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PAULO ROBERTO VICENTE FERREIRA- CNPJ/CPF nº 72607068134,
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00119834220148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: M V FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ/CPF nº 10925133000122:
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00120020920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: BRUNO RAFHAEL DOS SANTOS SARAIVA- CNPJ/CPF nº
00579206130: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00120020920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: DEBORAH SANTOS SARAIVA SILVA- CNPJ/CPF nº
01795959118, INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00124510620148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: RECIPAL - RECICLAGEM PALMAS LTDA- CNPJ/CPF nº
06205489000114: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00142609420158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: SILVANIA RODRIGUES F. BARROS - ME- CNPJ/CPF nº
08194560000136, e o sócio coobrigado: SILVANIA RODRIGUES FERREIRA, CNPJ/CPF nº 77754425149: INTIMADO: para,
opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00147654620198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA LUCIMAR SILVA TEIXEIRA- CNPJ/CPF nº 30235685372,
INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino
por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MELOSI LTDA, CPF/CNPJ: 18038431000102, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc – 00040028320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180015552, inscrita em: 26/10/2015, referente ao ISSDMS; 20180015553, inscrita em: 25/04/2018, referente a ISS-NFSE; 20180015563, inscrita em: 25/04/2018, referente a ISSNFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.176,15 (Cinco Mil e Cento e Setenta e Seis
Reais e Quinze Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ANTONIO ARAÚJO, CPF/CNPJ: 53374703100, e o sócio
coobrigado: GABRIELLA SOARES ARAUJO, CPF/CNPJ: 05515137132, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –
00296769720188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180004734, inscrita em: 25/04/2018, referente a TLF;
20180004735, inscrita em: 27/04/2018, referente a ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.485,18 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos),que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: XENIA LOURDES DE AVILA BORGES, CPF/CNPJ: 89148798100,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00297055020188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180004522, inscrita
em: 27/04/2018, referente a ISS-SN (PGFN); 20180004523, inscrita em: 27/04/2018, referente a TLF; 20180004524, inscrita
em: 25/04/2018, referente a TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 10.243,59 (Dez Mil e
Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
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fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDILBERTO SOUSA OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 19071444000146, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00314901320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-1586/2019, inscrita em:
22/03/2019, referente a MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 53.625,29(cinquenta e
tres mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROMES DA MOTA SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, CPF/CNPJ: 19319089000181, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00314254720218272729, que lhe move A
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões)
de Dívida Ativa nº(S) 20210000921, inscrita em: 06/07/2021, referente a MULTA; 20210000925, inscrita em: 06/07/2021,
referente a ISS-AF; 20210000926, inscrita em: 06/07/2021, referente a ISS-AF-SN; 20210000927, inscrita em: 06/07/2021,
referente a ISS-AF-SN; 20210000928, inscrita em: 06/07/2021, referente a ISS-AF-SN; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era R$ 221.117,69 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Cento e Dezessete Reais e Sessenta e Nove
Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho
– Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANACLEA CASTRO MELLO BUENO, CPF/CNPJ: 48492167149, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00432052320178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20170026312, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.289,40 (Cinco Mil e
Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IRANY SILVEIRA TAVARES, CPF/CNPJ: 38742829100, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00466383020208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200001734, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001735, , inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.117,95 (Três Mil e Cento e Dezessete Reais e Noventa e Cinco
Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho
– Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GIRASSOL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA,
CPF/CNPJ: 03005546000123 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50011291120088272729, que lhe move A FAZENDA
PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida
Ativa nº(S). A-4962/2007, inscrita em: 4/12/2007, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de e R$ 8816,75 (oito mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) EDINA APARECIDA
FERREIRA DE LIMA SILVA, CNPJ/CPF: 56171528234, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00475502720208272729, que
lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos
autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 01 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ABRANGE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS
LTDA, CPF/CNPJ: 26935270000188, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50153878420128272729, que lhe move A
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão
(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120006622, inscrita em: 18/1/2010, referente ao IPTU, 20120006623, inscrita em: 20/1/2010,
referente ao TX-COL-LIX, 20120006624, inscrita em: 4/1/2012, referente ao IPTU, 20120006626, inscrita em: 4/1/2012,
referente ao IPTU, 20120006627, inscrita em: 20/1/2010, referente ao TX-COL-LIX; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de e R$ 2.782,33 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
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ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: DANIELLA LAVINAS PERNES, CPF/CNPJ: 07866312796, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50202358020138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130015914, inscrita em:
29/4/2013, referente ao ML-POST.PC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 765,60
(setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FELIPE XAVIER MEDEIROS, CPF/CNPJ: 04713219401, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50221056320138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130013729, inscrita em:
19/4/2010, referente ao ISS-PD, 20130013731, inscrita em: 21/1/2010, referente ao ISS-AU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 821,28 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SÉRGIO LEÃO, CPF/CNPJ: 21069492191, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc
– 00351427220188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1998/2018, inscrita em: 17/04/2018, referente ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
14.867,23(quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e tres centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MULTIMASSAS & FRIOS LTDA, CPF/CNPJ: 00283149000206, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
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Autos Eletrônico - e-Proc – 00266964620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-699/2019, inscrita em:
13/02/2019, referente ao ICMS PARC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 123.490,59(cento
e vinte e tres mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 1 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara Cível de Palmas,
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 5023590-35.2012.8.27.2729, Classe:
Cumprimento de sentença, proposta por MARIA ELIANE DA SILVA SANTOS, em desfavor de GUSTAVO DINIZ B DE FREITAS
e DOUGLAS FERREIRA SOUZA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada GUSTAVO DINIZ B DE
FREITAS, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 192.210,52 (cento e noventa e dois mil
duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu
o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos
termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida
e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 168. 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 169688412812 para acesso integral. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, 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.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MMª Juíza de Direito Auxiliar da 2ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas
atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0020987-35.2016.8.27.2729, Classe: Execução de Título
Extrajudicial, proposta por DELIA PINTO CERQUEIRA, em desfavor de TOCANTINS ARAGUAIA EDIFICACOES EIRELI - ME e
ATAIDES GOMES BATISTA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO dos Executados, atualmente em endereço incerto e não
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E
COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 9.629,62
(nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe
será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do
evento 118. 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 eProc. 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 402895276216 para acesso
integral. Eu, Raimunda Pinto de Sousa, 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, 1º de abril de
2022. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) EDINA APARECIDA
FERREIRA DE LIMA SILVA, CNPJ/CPF: 56171528234, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00475502720208272729, que
lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos
autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 01 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROMES DA MOTA SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, CPF/CNPJ: 19319089000181, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00314254720218272729, que lhe move A
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões)
de Dívida Ativa nº(S) 20210000921, inscrita em: 06/07/2021, referente a MULTA; 20210000925, inscrita em: 06/07/2021,
referente a ISS-AF; 20210000926, inscrita em: 06/07/2021, referente a ISS-AF-SN; 20210000927, inscrita em: 06/07/2021,
referente a ISS-AF-SN; 20210000928, inscrita em: 06/07/2021, referente a ISS-AF-SN; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era R$ 221.117,69 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Cento e Dezessete Reais e Sessenta e Nove
Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho
– Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDILBERTO SOUSA OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 19071444000146, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00314901320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-1586/2019, inscrita em:
22/03/2019, referente a MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 53.625,29(cinquenta e
tres mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: XENIA LOURDES DE AVILA BORGES, CPF/CNPJ: 89148798100,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00297055020188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180004522, inscrita
em: 27/04/2018, referente a ISS-SN (PGFN); 20180004523, inscrita em: 27/04/2018, referente a TLF; 20180004524, inscrita
em: 25/04/2018, referente a TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 10.243,59 (Dez Mil e
Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
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caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ANTONIO ARAÚJO, CPF/CNPJ: 53374703100, e o sócio
coobrigado: GABRIELLA SOARES ARAUJO, CPF/CNPJ: 05515137132, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –
00296769720188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20180004734, inscrita em: 25/04/2018, referente a TLF;
20180004735, inscrita em: 27/04/2018, referente a ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.485,18 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos),que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: URSULINO DE MORAES BARBOSA, CPF/CNPJ: 12633984134, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00466028520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200001677, inscrita em:
03/10/2019, referente ao ISS-AUTONO; 20200001678, inscrita em: 03/10/2019, referente a TLF; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.076,40 (Três Mil e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: S C SILVA AIRES, CPF/CNPJ: 05422668000140, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc – 00048613120218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200018913, inscrita em: 01/10/2020, referente ao
MUL-POST; 20200018914, inscrita em: 06/03/2017, referente a TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.701,23 (Dois Mil e Setecentos e Um Reais e Vinte e Três Centavos),que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citações com prazo de 15 dias
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EDITAL Nº 5067522
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00357214920208272729
DENUNCIADO: ARINALDO DOS SANTOS CUNHA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado ARINALDO DOS SANTOS CUNHA, brasileiro, união estável, ajudante de obras, natural de Teresina-PI,
nascido em 17/05/1984, filho de Domingas Rosimar dos Santos Cunha e Benedito Martins Cunha, CPF: 014.229.581-75, RG
850.238 SSP/TO, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas
penas art. 129, § 9º, do CP, na modalidade do artigo 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor
mínimo devido a título de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º
00357214920208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça.
Palmas - TO, aos 31/03/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira
de Souza – Juiz de Direito.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª
Publicação
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza da Vara de Família , Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de
interdição ajuizada sob o nº 0000800-24.2021.8.27.2731 requerida por SIRLANDIA GOMES DA SILVA em face de PEDRO
PAULO GOMES DA SILVA, onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir
transcrita:
SENTENÇA: 1. Relatório. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA ajuizada por SIRLANDIA GOMES DA SILVA
em relação ao interditado PEDRO PAULO GOMES DA SILVA. Pede a autora seja nomeada curadora do interditado. Para tanto,
argumenta, em síntese, que: a) é irmã do Requerido; b) o Requerido é absolutamente incapaz, haja vista que é portador de
transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral e transtorno esquizoafetivo
ou bipolar. Em virtude de sua incapacidade foi interditado tendo sido nomeada como curadora sua irmã, a Sra. Sirley Gomes da
Silva, conforme certidão de nascimento anexa que comprova a interdição. c) devido Sirley mudar-se para outro país, foi
necessário Terezinha Gomes da Silva ingressar com pedido de substituição de curador, conforme comprova autos 500062120.2012.827.2731 que tramitou nesta mesma comarca. No entanto, a curadora do Requerido, Sra. TEREZINHA, faleceu. Desde
então, o Requerido está sem representante legal; d) o Interditado recebe benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário
mínimo. Porém, apenas a conta de sua genitora está autorizada a receber os pagamentos. Desde a morte da curadora do
Requerido, é a Autora quem vem dispensando os cuidados necessários a sua integridade, contudo, não tem poderes para
representá-lo perante as instituições públicas e particulares. Instruindo o pedido vieram os documentos anexados ao evento 1,
dentre eles os documentos pessoais das partes (DOC PESS2, CERTNASC4 e DOC PESS5), Termo de Compromisso de
Curador (OUT6), laudo médico (LAU8) e certidão de óbito da curadora anterior (DOC PESS10). Substituição provisória da
Curatela instituída ao evento 9, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do réu, com a expedição do termo competente
(ev. 14). Foi realizado estudo psicossocial do caso (evs. 22 e 23), tendo as partes manifestado ciência dos laudos produzidos
(evs. 27 e 29). A Defensora Pública nomeada curadora especial do requerido apresentou contestação por negativa geral (ev. 39).
Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido inicial (ev. 33). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação.
Avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os pressupostos de
existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. O pedido é procedente. A parte autora
confirmou a morte da antiga curadora (ev. 1, DOC PESS10) e também sua capacidade de representar ou assistir o interditado
nos atos da vida civil, ao passo que a necessidade do requerido de ter um curador permanece (evs. 22 e 23). Comprovou
também sua relação de afeto com o interditado, já que é irmã do requerido (art. 747, II, Código de Processo Civil) e atualmente
dispensa-lhe os cuidados necessários, pois residem juntos. Ademais, o estudo realizado pela equipe multidisciplinar demonstra
que a requerente é a pessoa mais indicada para exercer a curatela da requerida. A manifestação do Ministério Público também é
nesse sentido. 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; e, 2. ACOLHO o pedido
inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que
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faço para: a) NOMEIO a autora SIRLANDIA GOMES DA SILVA como CURADORA DEFINITIVA do Interditado PEDRO
PAULO GOMES DA SILVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto,
ADVERTIDA de que poderá ser chamado a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar
contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE
esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por
03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites
da curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.100,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a
exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com
o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao artigo 7° da
Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja
vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo
sistema. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 04/04/2022; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário
digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em
_____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª
Publicação
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de
interdição ajuizada sob o nº 0000664-27.2021.8.27.2731 requerida por TEREZINHA BARROS FERREIRA em face de WAGNO
BARROS FERREIRA, onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir transcrita:
SENTENÇA: 1. Relatório. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO de WAGNO BARROS FERREIRA ajuizada por TEREZINHA
BARROS FERREIRA. Pede a autora seja o requerido submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora.
Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é genitora do interditando; b) o requerido não tem condições de exercer os atos da
vida civil, como se constata de fotos e relatório médico de neurologista anexas, pois possui paralisia cerebral (G-80.2), retardo
mental grave (F-72.0), e tetraplegia espástica (G82.4), sendo totalmente dependente de terceiros e incapaz para qualquer
atividade laboral; c) o requerido é frequentador da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraíso do Tocantins –
APAE, mas, a declaração anexa emitida pela referida instituição noticia que o mesmo só faz acompanhamento com equipe
multiprofissional, haja vista que não corresponde a inserção na sala de aula. d) segundo a autora, o requerido recebe benefício
previdenciário sob nº 1018484997, no valor de 01 (um) salário mínimo, como se constata de extrato emitido pelo INSS anexo.
Todavia, o referido benefício previdenciário está suspenso há 06 (seis) meses, ou seja, desde setembro de 2020, já que o INSS
está exigindo o termo de curatela do requerido. A suspensão do benefício vem causando enormes transtornos, pois é de suma
importância para a aquisição e manutenção de despesas com medicamentos, alimentação e outras essenciais ao requerido.
Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (RG3, DOC PESS4), declaração APAE (DECL5), histórico de
créditos do INSS (EXTR6), fotos (FOTO7), cartão BPC (CARTA8) e laudo médico neurológico (LAU/9). Curatela provisória
instituída ao evento 11, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do requerido. Foi solicitado o estudo do caso pela
Equipe Multidisciplinar, os quais constam dos eventos 25 e 26. A requerida foi citada (ev. 34) e quedou-se inerte, razão pela qual
foi-lhe nomeada uma curadora especial, a qual ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do pedido (ev. 43). Foi
solicitado o estudo do caso pela Equipe Multidisciplinar, os quais constam dos eventos 30 e 31. O autor pede o julgamento do
feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 38). Instado, o Ministério Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do
pedido inicial (ev.48). Por fim, foi colacionado aos autos a certidão de inexistência de antecedentes criminais da autora (ev.53). É
o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do
Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e
estando presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo,
passo a análise do mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à
interdição parcial, bem assim se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora. Como
cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de
incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do
artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais
familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá
capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa
atender aos interesses do curatelado”. No caso em tela, o requerido WAGNO BARROS FERREIRA deve realmente ser
interditado, pois, dos laudos juntados na inicial, concluiu-se que: (...) Diante, pois, das observações do médico, especialmente o
fato de o requerido ser totalmente dependente de terceiros em razão da sua paralisia cerebral, afigura-se necessário submetê-lo
à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa mais
indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, DOC PESS4), demonstrou ser comprometida
com o bem estar da mãe, segundo o estudo apresentado pela Equipe Multidisciplinar (evs. 25 e 26). Relativamente à exigência
do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no
presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam
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proporcionados ao requerido os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado
qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer
alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse
sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo
1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba
alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa
idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa
reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação
n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3.
Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 11; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim
RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a)
DECLARAR a incapacidade parcial do requerido WAGNO BARROS FERREIRA, para exercer pessoalmente os atos da
vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora TEREZINHA BARROS
FERREIRA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando,
no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para
prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC,
INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no
órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a causa da
interdição e os limites da curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.100,00 (art. 85, §§ 2º
e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça
(art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa,
em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à
Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do
Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 04/04/2022;
Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios

PORTO NACIONAL
Central de execuções ficais
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de VERONILIA MIRANDA LIMA, CNPJ/CPF nº
76017591134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0007153-62.2021.8.27.2737 - Chave: 809757962221, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
(20210002770 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.161,69 (dois mil
cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto NacionalTO, 31 de Março de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de IVANEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA,
CNPJ/CPF nº 917.451.791-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0008755-25.2020.8.27.2737 - Chave: 219112674520, que lhe move o MUNICIPIO
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema
BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 239,28 (duzentos e trinta e nove
reais e vinte e oito centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art.
16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei.
Porto Nacional-TO.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANA CRESIA BARREIRA XAVIER, CNPJ/CPF nº
03003223135, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0012724-14.2021.8.27.2737 - Chave: 277106050621, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
(20210010854 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 174,70 (cento e
setenta e quatro reais e setenta centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em)
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO.

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EDITAL Nº 4894405 - 2ª PUBLICAÇÃO
AUTOS DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO Nº 0000338-45.2018.8.27.2740/TO
AUTOR: MARCOS LEVI SOUSA RODRIGUES
RÉU: SUELY RODRIGUES DE CARVALHO
Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude
e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou dele tiverem
conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, brasileira, nascida em
09/02/1971, portadora da Cédula de Identidade RG nº 997.057, SSP/TO, inscrita no CPF/MF nº 748.858.801-06, filha de
Leonardo Rodrigues de Carvalho e Luiza Pereira de Sousa Rodrigues, natural de Nazaré-TO, por incapacidade civil relativa, para
exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido nomeado CURADOR o Sr. MARCOS LEVI SOUSA RODRIGUES,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 0328546020072, SSP/MA, inscrito no CPF/MF nº 016.296.171-56, filho de
Leonardo Rodrigues e Luiza Pereira de Sousa, residente e domiciliado no Povoado Grotão, S/N, zona rural, próximo à igreja
Batista, Nazaré – TO, CEP 77895-000, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma
da Lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a interdita, sem autorização judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir
transcrita: "(...). Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por
consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO
A INTERDIÇÃO DE SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da
vida civil, nomeando - lhe como curador o requerente MARCOS LEVI SOUSA RODRIGUES, que deverá prestar o compromisso
de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda, não
podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a interdita, sem
autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de
pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição, os limites
da curatela. Sem custas e sem honorários. Após, certificado o trânsito em julgado, promova a baixa definitiva, com as cautelas
legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 25 de fevereiro de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz
de Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que
será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Tocantinópolis-TO, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (14/03/2022). Eu, Márcia
Maria Gomes da Silva, Téc. Judiciária, que o digitei. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA
DUTRA, Juiz de Direito".

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n°
0001590-75.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): IAGOR DA SILVA BATISTA, brasileiro,
união estável, nascido aos 01/11/2000, natural de Babaçulândia/TO, filho de Sandra do Carmo Silva, inscrito no CPF sob o n°
707.045.591-70, residente em local incerto e não Sab. Citando-os para responder a acusação, por escrito no PRAZO DE 15
(quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a acusacão, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na
resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5162 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2022

34

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não constituir defensor, será nomeado
defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a fim de ser (em) qualificado(s)
interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a Justiça Pública, por
incurso(s) nas o como incurso na pena art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 69, do
Código Penal, com as implicações da lei 8.072/90, até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não
seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos um dias do mês
de abril do ano de dois mil e vinte dois, 01/04/2022).
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã - Respondendo

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
3ª Vara Cível
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0006802-55.2017.8.27.2729/TO
AUTOR: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RÉU: LUSTOSA & BATISTA LTDA – ME
EDITAL Nº 3133580
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO,
/
/2020.
Porteira dos auditórios.
Edssandra Barbosa da Silva, Meritíssima Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
etc...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida
LUSTOSA & BATISTA LTDA - ME 14547330000106 para o disposto no campo finalidade:
AUTOS N°: 0006802-55.2017.8.27.2729
AÇÃO: Procedimento Comum Cível VALOR DA CAUSA: 18.384,25
REQUERENTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REQUERIDO: LUSTOSA & BATISTA LTDA - ME
FINALIDADE: CITAR a requerida LUSTOSA & BATISTA LTDA - ME (CNPJ:
14547330000106) em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de
15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial.
DECISÃO: "1. Compulsando os autos, verifico foram realizadas consulta aos sistemas Infojud, SIEL e Renajud (evento 86) e
ainda não foi efetivada a consulta aos sistemas Sisbajud e Infoseg. 1.1. Assim, determino a inclusão do presente no localizador
específico para efetivação de consulta ao referido sistema, a ser efetivada pela assessoria deste juízo. 2. Realizada a consulta, o
cartório deverá certificar se o endereço encontrado é ou não o mesmo em que já foi tentada a citação anteriormente. 4. Se o
endereço encontrado for diverso do que consta dos autos, cite- se, devendo a parte requerente ser intimada para recolher as
despesas respectivas, se for o caso. 4. Sendo encontrado o mesmo endereço dos autos, o requerido deverá ser citado por edital,
conforme postulado no evento 89. 5. Transcorrendo o prazo do edital, sem a apresentação de resposta, desde já, declaro a
revelia do parte requerida LUSTOSA & BATISTA LTDA - ME, nos termos do art. 344, do CPC e, conforme determina o art. 72
(segunda figura), do mesmo Diploma Legal, nomeio- lhe como curador(a) especial o(a) Defensor(a) Público(a) responsável pelo
contraditório nesta Vara, que deverá ser intimado(a) da nomeação, bem como para requerer o que entender de direito em 15
dias. 6. Cientifique-se a parte requerente. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito."
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565.
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. Palmas,data e horário certificados
pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, 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 3133580v3 e do código CRC 0dd0ac6e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO
Data e Hora: 8/7/2021, às 14:48:50
0006802-55.2017.8.27.2729 3133580 .V3
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ARAGUAÍNA
1ª Vara Cível
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0013050-09.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
AUTOR: ERNESTO BORGES ADVOGADOS
RÉU: GERALDO MAGELA FILHO ALVES
EDITAL Nº 4727986
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS
OBJETO: INTIMAÇÃO CHAVE: 252495194617
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido GERALDO MAGELA FILHO
ALVES, CPF 440.116.792-91, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do evento 244,
para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por
cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez por cento),
conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2)
CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará de pagar os honorários de advogado
pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e
afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
21/02/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela
magistrada abaixo identificada. Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito
GURUPI
2ª Vara Cível
EDITAL Nº 4888481
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível,
processam-se os autos n.º 00016062820178272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por JURGEN
WOLFGANG FLEISCHER em face de DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA, WAYLLENE SAANE LOPES RODRIGUES e
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA, e por este meio INTIMA o(a) executado(a) WAYLLENE SAANE LOPES
RODRIGUES e DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 9.321,08 (nove mil, trezentos e vinte e um reais, oito centavos), sob pena de
multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a
incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de
quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através
da Chave n.º 168459118217, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que
fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 14 dias do mês de março de 2022. Eu ____, WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário de 1ª
Instância, digitei e subscrevo.
Nilson Afonso da Silva
Juiz de Direito
ALVORADA
1ª Vara Cível
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000567-56.2017.8.27.2702/TO
AUTOR: RICARDO FERRARI PACHECO
RÉU: OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI
EDITAL Nº 4969190
Prazo: 20 (vinte) dias
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc...
INTIMA o executado OMAR PAULINO CRISPIM BAIOCCHI, brasileiro, agricultor, RG n. 3214980 DGPC/GO e CPF sob n.
826.110.091-04, bem como sua esposa, Sra. ANDRIELLY LOBATO OLIVEIRA CUNHA BAIOCCHI –CPF: 055.070.201-67, com
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endereço incerto e não sabido, de que na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000567-56.2017.827.2702, em trâmite nesta
Serventia Cível, que lhe move RICARDO FERRARI PACHECO, valor do débito de R$19.769,60 (dezenove mil, setecentos e e
sessenta e nove reais e sessenta centavos), atualizado em fevereiro/2021 (evento 146-PLAN2), foi realizada a PENHORA,
AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, conforme auto de penhora constante no evento 13-MAND1 da Carta Precatória n. 000254469.2020.8.27-2705, a seguir transcrito: “Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de 2.020 (dois mil e vinte), nesta cidade
e Comarca de Araguaçu Estado do Tocantins, em cumprimento ao mandado de cumprimento de sentença extraído dos autos
supramencionados, sendo aí com as cautelas legais procedi a penhora de 20.00.00ha (vinte hectares) deu uma gleba de terras,
situada neste município, no loteamento denominado "Três Barreiras, 2a etapa, folha E", parte do lote 05, com a extensão global
de 225.86.66há (duzentos e vinte e cinco hectares oitenta e seis ares e sessenta e seis centiares) de propriedade do executado
Omar Paulino Crispim Baiocchi. Imóvel esse que avalio no valor comercial de R$ 131.200,00 (cento e trinta e um mil e duzentos
reais) Feita a penhora e a avaliação, depositei o imóvel penhorado em mãos do Depositário Público desta Comarca a senhora
Marilda Rosa Leal Lima a qual aceitou o encargo prometendo não abrir mãos do referido bem sem ordem expressa do MM Juiz
do feito e sob as penalidades da lei, e para ficar constando, lavrei o presente auto que lido e achado conforme vai devidamente
assinado pelo Depositário, e por mim Oficial de Justiça que o lavrei e digitei. Marilda Rosa leal Lima-Depositário –Rogério de
Sousa Oliveira-oficial de Justiça”, para, caso queiram, no prazo de 15(quinze), apresentarem impugnação.
E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 22 de março de 2022. Eu (Sheily Aires Freire Peruzzo), Técnica
Judiciária, digitei e conferi.
Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4969190v2 e do código CRC0717b60e.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES
Data e Hora: 22/3/2022, às 14:15:10
PALMAS
3ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5012478-35.2013.8.27.2729/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: MIRACER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICOS
RÉU: ERNANI CAMPOS SALLES
EDITAL Nº 678595
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO,Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas
atribuiçoes legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ete Juízo e 3ª Cara Civel tramita a
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 5012478-35.2013.8.27.2729
proposta BANCO BRADESCO S.A. por em desfavor de MIRACER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICOS
e ERNANI CAMPOS SALLES.
FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) executada MIRACER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS CERAMICOS e
ERNANI CAMPOS SALLES
atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome(m) conhecimento da presente ação, bem como para que PAGUE(M), no
prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a
toitalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução.
Valor da causa R$ 342.635,86. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será
nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 19 maio de 2020. Eu, FLÁVIA FLOR BRAGA,
Escrivã em Substituição na 3ª Vara Cível o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo lançada.
Documento eletrônico assinado por PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 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 678595v2 e do
código CRC 6113301f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Data e Hora: 19/5/2020, às 18:17:43 5012478-35.2013.8.27.2729 678595 .V2
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 54, de 4 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº
2021.04.214714P e autos SEI nº 22.0.000010011-4, resolve
CONCEDER
a Edileusa Lopes Costa Nunes, matrícula 9170, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Escrivã Judicial, Classe “C”, Padrão
15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$ 20.325,18 (vinte mil trezentos e vinte e
cinco reais e dezoito centavos), acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 6.097,55 (seis mil noventa e
sete reais e cinquenta e cinco centavos), que após aplicado o redutor de 354,74 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e
quatro centavos), em observância ao disposto no art. 14, da Lei Estadual 2.4009/2010, será pago no montante de R$ 26.067,99
(vinte e seis mil sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), reajustado por paridade, declarando a vacância do referido
cargo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 55, de 4 de abril 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 22.0.000009041-0,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de abril de 2022, Bárbara Pereira Xavier, do cargo de provimento em comissão de
Chefe de Secretaria, com lotação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaraí.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 56, de 4 de abril 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 22.0.000009041-0,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Ramilly Reis dos Santos de Oliveira para o cargo de
provimento em comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaraí.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
22.0.000007643-4
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Curso de Capacitação
Decisão Nº 1713, de 2 de abril de 2022
Versam os presentes autos sobre a contratação da empresa IMAPS INTELLIGENCE LTDA, para realização de curso sobre
“Alfabetização de Dados - Módulo I - Turmas I e II”, para servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, a ser
realizado na modalidade EAD, nos períodos de 12 de abril a 6 de junho de 2022 - Turma I, e de 25 de abril a 20 de junho de
2022 - Turma II.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 4253988) e,
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4249067), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4255745), com vistas à contratação da empresa IMAPS INTELLIGENCE LTDA, para
realização do curso em referência, por intermédio dos instrutores Luiz Henrique Leite Portella, Willy Andrey
Fröhlich e Eduardo Corsi, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme proposta acostada ao evento 4232544.?
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para a publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
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Concomitante, à DAFESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Editais

Edital Nº 195, de 4 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como nos processos SEI nº
22.0.000003462-6 e 22.0.000003484-7, CONVOCA os candidatos a seguir especificados para, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem a documentação necessária à formalização da
contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021.
NS – ANALISTA JUDICIÁRIO – REDES DE COMPUTADORES
NOTA
ORD
NOME
RESULTADO DEFINITIVO
ETAPA 2
2
FÁBIO GUIDA DE SOUZA
79
CADASTRO RESERVA
NS – ANALISTA JUDICIÁRIO – CONTADOR/DISTRIBUIDOR – AMPLA CONCORRÊNCIA
NOTA
ORD
NOME
RESULTADO DEFINITIVO
ETAPA 2
5
GARDEL DA CRUZ ROCHA
84
CADASTRO RESERVA
1. Os convocados deverão encaminhar a documentação por meio do e-mail sates@tjto.jus.br.
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 32184251.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 589/2022, de 04 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Valdemir Braga de Aquino Mendonça, matrícula nº 352455, relativas ao
exercício de 2022, marcadas para o período de 11/04 a 10/05/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de
interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 590/2022, de 04 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Emanuela da Cunha Gomes, matrícula nº 352442, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
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Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000012300-2
INTERESSADO DIGEP, CENTRO DE SAÚDE
ASSUNTO
Homologação de procedimento licitatório.
Termo de Homologação Nº 26, de 28 de março de 2022
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de móveis (macas,
aparelhos e itens de saúde ) a fim de atender o Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja,
o Decreto 8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014
e a Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se
a manifestação da ASJUADMDG (evento 4143924) HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 03/2022 - SRP às empresas V. S. COSTA
& CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83, quanto ao item 16, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); os itens 4, 8 e 12 foram
adjudicados à empresa CLARA MARIA PEREIRA MARQUES ME, CNPJ 24.603.766/0001-29, no valor de R$ 1.435,00 (um mil
quatrocentos e trinta e cinco reais); o item 7 foi adjudicado à empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ 29.926.189/0001-20, no valor de R$ 754,62 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) e o
item 15 foi adjudicado à empresa HEALTH SANTA LUIZA, CNPJ 27.602.134/0001-39, no valor de R$ 865,35 (oitocentos e
sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), tudo consoante Ata da Sessão, Resultado por fornecedor e termo de
adjudicação (eventos 4134914, 4134913 e 4134911).
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à:
1. DIGER para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito,
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e
2. SPA para a publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI
3. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e;
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à CESAU/DIGEP para ciência e acompanhamento.
Em tempo, torno sem efeito a decisão do evento 4208269.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
21.0.000021043-6
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Serviço de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud
ASSUNTO
Computing) - Sistema de Registro de Preços
Termo de Homologação Nº 28, de 2 de abril de 2022
Versam os presentes autos sobre procedimento licitatório na modalidade registro de preços, objetivando a expansão do Sistema
de Videoconferência e Audiências do Tocantins - SIVAT, contemplado com hardware, software, recursos de gravação,
instalação, suporte técnico, garantia e treinamento e assim atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002,
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da
ASJUADMDG (evento 4250781), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4250783), ao tempo em
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 20/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado à
empresa FUTURA TECNOLOGIA LTDA, pelo valor total de R$ 11.079.000,00 (onze milhões setenta e nove mil reais), conforme
Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 4242591, 4247940 e 4242611), para que produzam
seus efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito,
como também publicação deste Termo de Homologação;
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e
3. DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes.
Concomitante, ao GABDTI para conhecimento e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO
22.0.000002661-5
INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ASSUNTO
Instalação de Infraestrutura Subterrânea para Passagem de Cabos Elétricos
Termo de Homologação Nº 29, de 4 de abril de 2022
Cuidam os presentes autos da contratação de empresa especializada em engenharia para fornecimento de material e execução
de serviços de instalação da infraestrutura su?bterrânea referentes à passagem de cabos elétricos de média tensão do ponto de
derivação na tomada de corrente da concessionária de energia até a subestação do Edifício Sede do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4257730), bem como existindo reserva orçamentária
(evento 4142160), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4257922), ao mesmo tempo
que HOMOLOGO a Tomada de Preços 1/2022, em virtude do êxito do certame, e ADJUDICO o respectivo objeto à
empresa DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pelo valor total de R$ 359.850,50 (trezentos e cinquenta e nove mil
oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), consoante ata da Sessão sob o evento 4240530 e Proposta Comercial
sob o evento 4240515.
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para a publicação do Termo de Homologação;
2. DCC para as providências pertinentes à contratação; e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 738/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 29 de março de 2022
Altera a composição do grupo de trabalho instituído, pela
Portaria Nº 2984/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 09 de
dezembro de 2021, para a promoção de estudos visando
a adesão da CGJUS/TO ao Pacto Global da ONU.
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos membros do grupo de trabalho instituído pela Portaria Nº 2984/2021 CGJUS/ASJCGJUS, de 09 de dezembro de 2021, a fim de promover estudos visando a adesão da CGJUS/TO ao Pacto Global
da ONU, em virtude do desligamento de um de seus integrantes;
CONSIDERANDO o disposto no processo SEI 21.0.000027665-8.
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o art. 2º da Portaria Nº 2984/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 09 de dezembro de 2021, a qual passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2º Ficam designadas para compor o Grupo de Trabalho as seguintes magistrada e servidoras:
I – Dra. Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça - Coordenadora do Grupo;
II – Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da CGJUS;
III – Ana Carina Mendes Souto, Assessora de Planejamento da CGJUS;
IV - Luciane Prado, servidora efetiva da COCID;
V - Wagner Jose dos Santos, Coordenador dos Serviços Notariais e de Registro - CSEX/CGJUS;
VI - Fernanda de Sousa Nogueira?, servidora do NUPREF."
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 742/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e pela competência que lhe confere o inciso
XXI, do art. 59 da Resolução nº 017/2009, e considerando o que dispõem os artigos 140, 168 e 178 da Lei nº 1.818/2007,
Considerando os fatos narrados e o teor dos autos administrativos SEI nº 19.0.000035298-8;
Considerando as razões expostas na solicitação COMPAD de evento o requerimento de evento 4238941 dos autos acima
mencionados;
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RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por igual período, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância definido pela Portaria Nº
155/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 28 de janeiro de 2022 (evento 4133532), publicada no Diário da Justiça eletrônico nº 5118,
de 28.01.2022, e apresentação de relatório conclusivo, nos termos do art. 166, §3º, da Lei nº 1.818/2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 557/2022, de 01 de abril 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 2022/110350 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neide Gomes da Costa, Matrícula 992582, 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 Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no
período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000387376.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 558/2022, de 01 de abril 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 2022/110278 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Ribeiro de Souza, Matrícula 363607, 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 Nova Olinda-TO para Bandeirantes do
Tocantins-TO, no período de 11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo processo: 0018810-94.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 559/2022, de 01 de abril 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 2022/110279 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José do N. Lima Domingues, Matrícula 359546, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Zona Rural-TO, no período de
11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000711.52.2021.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 560/2022, de 01 de abril 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 2022/110265 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Axixa do Tocantins-TO, no período de
09/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003522-86-2020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 561/2022, de 01 de abril 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 2022/110264 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sampaio-TO,
no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo:0003522-862020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 562/2022, de 01 de abril 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 2022/110262 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José dos Santos Silva, Matrícula 356781, 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 Araguaina-TO para
Goiatins-TO, no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado no processo 0001083-80.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 563/2022, de 01 de abril 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 2022/110261 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Figueiropolis-TO, no período de 08/03/2022 a 09/03/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado no processo 0000059-89.2022.8.27.2717.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 564/2022, de 01 de abril 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 2022/110259 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para ParanaTO, no período de 14/02/2022 a 15/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no
processo 0000454-75.2018.8.27.2732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 565/2022, de 01 de abril 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 2022/110258 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso
do Araguaia-TO, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado no processo 0001175-61.2021.8.27.2719.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 566/2022, de 01 de abril 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 2022/110426 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Keyla Suely Silva da Silva Souza, JUZ2 - JUIZA DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352454, o valor de R$ 2.056,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 309,08, 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$ 295,31, por
seu deslocamento de Araguacu-TO para Alvorada-TO, Gurupi-TO, no período de 03/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de
participação no Projeto “Coleta Seletiva Solidária” na Comarca de Alvorada e lançamento da pedra fundamental que
representará o marco inaugural do inicio das obras para construção do Fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 2º Conceder à servidora Mayana Araujo Cunha, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353445, o
valor de R$ 1.346,83, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor
de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguacu-TO para Alvorada-TO,
Gurupi-TO, no período de 03/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participação no Projeto “Coleta Seletiva Solidária” na
Comarca de Alvorada e lançamento da pedra fundamental que representará o marco inaugural do inicio das obras para
construção do Fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 3º Conceder ao servidor Tiago Elias Teixeira de Almeida, Matrícula 353693, o valor de R$ 1.655,91, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, por seu deslocamento de Araguacu-TO para AlvoradaTO, Gurupi-TO, no período de 03/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de participação no Projeto “Coleta Seletiva Solidária”
na Comarca de Alvorada e lançamento da pedra fundamental que representará o marco inaugural do inicio das obras para
construção do Fórum da Comarca de Gurupi.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 567/2022, de 04 de abril 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 2022/110257 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Ferreira Araújo, Matrícula 990549, 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 Cristalandia-TO para Lagoa da Confusao-TO, no período de
21/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001198-24.2018.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 568/2022, de 04 de abril 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 2022/110256 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Ferreira Araújo, Matrícula 990549, 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 Cristalandia-TO para Zona Rural-TO, no período de
17/02/2022 a 17/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0003748-21.2020.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 569/2022, de 04 de abril 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 2022/110253 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jane Aparecida Moura Nunes, Matrícula 990485, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para
Ananas-TO, no período de 24/03/2022 a 24/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002033-43.2021.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 570/2022, de 04 de abril 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 2022/110248 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Railma Pereira Martins Aquino, Matrícula 363536, 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 Silvanopolis-TO para Santa
Rosa do Tocantins-TO, no período de 21/01/2022 a 21/01/2022, com a finalidade de realiza avaliação psicológica, determinada
no processo 0002915-64.2020.8.27.2727.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 571/2022, de 04 de abril 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 2022/110251 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kenia Cristina Ribeiro dos Santos, Matrícula 357691, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova
Olinda-TO, no período de 19/02/2022 a 19/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000601-95.2017.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 572/2022, de 04 de abril 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 2022/110250 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de 04/04/2022 a
04/04/2022, com a finalidade de fazer vistoria das pendências e o relatório de recebimento provisório do novo fórum da comarca
de destino, conforme Sei nº. 21.0.000005083-8.
Art. 2º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de
04/04/2022 a 04/04/2022, com a finalidade de fazer vistoria das pendências e o relatório de recebimento provisório do novo
fórum da comarca de destino, conforme Sei nº. 21.0.000005083-8.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 573/2022, de 04 de abril 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 2022/110243 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elaine Gomes Limas Brito, Matrícula 990007, 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 Dois Irmaos do
Tocantins-TO, no período de 13/04/2022 a 13/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002464-08.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 810/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e pela competência que lhe confere o inciso
XXI, do art. 59 da Resolução nº 017/2009, e considerando o que dispõem os artigos 140, 168 e 178 da Lei nº 1.818/2007,
Considerando os fatos narrados e o teor dos autos administrativos SEI nº 19.0.000035298-8;
Considerando as razões expostas na solicitação COMPAD de evento o requerimento de evento 4238941 dos autos acima
mencionados;
RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, por igual prazo definido conforme Portaria nº 155/2022 PRESIDÊNCIA/DIGER, de 28 de janeiro de 2022 (evento 4133532), publicada no Diário da Justiça eletrônico nº 5118,
de 28.01.2022, para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, nos termos do art. 166, §3º, da Lei nº
1.818/2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 742/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de
29 de março de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 574/2022, de 04 de abril 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 2022/110240 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelle Viera de Freitas Silva Reis, Matrícula 358311, 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 2022/109441, no período de 13/02/2022 a 13/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0019926-72.2020.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 575/2022, de 04 de abril 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 2022/110236 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Wellington Flávio Cardoso dos Santos, Matrícula 361214, 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 Goiatins-TO
para Zona Rural-TO, no período de 10/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001359-14.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 576/2022, de 04 de abril 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 2022/110217 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0005164-51.2020.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 577/2022, de 04 de abril 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 2022/110213 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Diana Setuva de Almeida Barbosa, Matrícula 990198, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para Sao
Bento do Tocantins-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0002666-40.2021.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 578/2022, de 04 de abril 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 2022/110212 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Toneloto Mendes, Matrícula 990080, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos BoisTO, no período de 09/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000479-67.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 579/2022, de 04 de abril 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 2022/110211 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gilvânia Pereira Lima, Matrícula 357542, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO,
no período de 06/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000023350.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 580/2022, de 04 de abril 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 2022/110210 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Toneloto Mendes, Matrícula 990080, 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 Barrolandia-TO,
no período de 11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000051694.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 581/2022, de 04 de abril 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 2022/110208 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tais Félix Ribeiro, Matrícula 990551, 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 Filadelfia-TO para Babaculandia-TO,
no período de 02/04/2022 a 02/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000082518.2017.8.27.2718.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 582/2022, de 04 de abril 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 2022/110168 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Paulo Cezar Alexandre Júnior, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
353599, o valor de R$ 2.135,56, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Boa Vista-RR, no período de 06/04/2022 a 09/04/2022, com a
finalidade de para participar do I Encontro de Juízes de Cooperação – Região Norte, em Boa Vista - RR conforme SEI nº
22.0.000007493-8.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Klemison Fernandes Cardoso, Matrícula 357735, o valor de R$ 2.135,56,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Boa Vista-RR, no período de 06/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de para participar do I
Encontro de Juízes de Cooperação – Região Norte, em Boa Vista - RR conforme SEI nº 22.0.000007493-8.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 583/2022, de 04 de abril 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 2022/110141 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para
Parana-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001225-48.2021.8.27.2732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 584/2022, de 04 de abril 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 2022/110138 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana de Araujo Dias, Matrícula 990248, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO,
no período de 16/04/2022 a 16/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001881094.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 585/2022, de 04 de abril 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 2022/110137 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana de Araujo Dias, Matrícula 990248, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Bandeirantes do
Tocantins-TO, no período de 09/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0018810-94.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 586/2022, de 04 de abril 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 2022/110123 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Lucimar dos Santos, Matrícula 992258, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para BabaculandiaTO, no período de 09/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000083438.2021.8.27.2718.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 587/2022, de 04 de abril 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 2022/110246 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, 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 Taguatinga-TO, no período de
04/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de fiscalizar a instalação das portas giratórias nas comarcas de destino, conforme Sei
nº. 21.0.000005083-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 588/2022, de 04 de abril 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 2022/110120 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriane Gomes Carvalho, Matrícula 990075, 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
2022/109325, no período de 03/03/2022 a 03/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002491-88.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 589/2022, de 04 de abril 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 2022/110116 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para EsperantinaTO, no período de 05/04/2022 a 05/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000022839.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 590/2022, de 04 de abril 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 2022/110030 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Amélia dos Santos Costa, Matrícula 363717, 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 Palmeirante-TO, no período de 02/04/2022 a 02/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada
no processo 0001806-23.2021.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 591/2022, de 04 de abril 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 2022/110029 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, 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 Acordo-TO para Rio Sono-TO, no período de
08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000526-69.2021.8.27.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 592/2022, de 04 de abril 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 2022/109999 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Goiatins-TO para Campos Lindos-TO, no período
de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000959-97.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 593/2022, de 04 de abril 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 2022/109997 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thatiany Martins Coelho, Matrícula 357411, 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 Couto de Magalhaes-TO para Zona
Rural-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001649-02.2021.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 594/2022, de 04 de abril 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 2022/109996 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana de Araujo Dias, Matrícula 990248, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO,
no período de 17/04/2022 a 17/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001853463.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 595/2022, de 04 de abril 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 2022/109991 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ketyanne de Brito Amaral Negre, Matrícula 990072, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Babaculandia-TO, no período de 09/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000834-38.2021.8.27.2718,.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 596/2022, de 04 de abril 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 2022/109951 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luciene da Silva, Matrícula 990643, 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 Couto de Magalhaes-TO para Zona
Rural-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00000607-72.2021.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 597/2022, de 04 de abril 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 2022/109950 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Sitio
Novo do Tocantins-TO, no período de 11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0000215-05.2016.8.27.2712.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 598/2022, de 04 de abril 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 2022/109949 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Nilda Alves de Sousa, Matrícula 363315, 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
Palmeirante-TO, no período de 09/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002683-60.2021.8.27.27.13.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 599/2022, de 04 de abril 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 2022/109948 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 Barrolandia-TO, no
período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000023626.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 600/2022, de 04 de abril 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 2022/109944 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Barra do Ouro-TO, no período de
07/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000220-27.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 601/2022, de 04 de abril 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 2022/109942 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marina Barbosa de Souza, Matrícula 990352, 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 Nova Olinda-TO para Bandeirantes do TocantinsTO, no período de 02/04/2022 a 02/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 001881094.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 602/2022, de 04 de abril 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 2022/109940 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Ferreira Araújo, Matrícula 990549, 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 Cristalandia-TO para Nova
Rosalandia-TO, no período de 30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001202-56.2021.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 603/2022, de 04 de abril 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 2022/109938 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, 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 Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no
período de 07/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000387376.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 604/2022, de 04 de abril 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 2022/109936 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Thiago Ferreira Araújo, Matrícula 990549, 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 Cristalandia-TO para Nova
Rosalandia-TO, no período de 29/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000014-96.2019.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 605/2022, de 04 de abril 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 2022/109935 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Priscilla Maria Rego dos Santos, Matrícula 356274, 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 Novo Acordo-TO
para Rio Sono-TO, no período de 07/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000526-69.2021.8.27.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 606/2022, de 04 de abril 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 2022/109934 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Priscilla Maria Rego dos Santos, Matrícula 356274, 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 Acordo-TO para
Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 05/04/2022 a 05/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0003064-66.2020.8.27.2725.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 607/2022, de 04 de abril 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 2022/109856 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, Matrícula 990364, 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 Brejinho de
Nazare-TO, no período de 06/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001970-76.2022.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 608/2022, de 04 de abril 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 2022/109855 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, 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 Itacaja-TO para CentenarioTO, no período de 08/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000035241.2022.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 609/2022, de 04 de abril 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 2022/109854 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO, no período de
08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000023-96.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 610/2022, de 04 de abril 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 2022/109853 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ariane Carvalho do Nascimento, Matrícula 363616, 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 Buriti do Tocantins-TO para AguiarnopolisTO, no período de 02/04/2022 a 03/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica determinada no processo 002323504.2020.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 611/2022, de 04 de abril 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 2022/109850 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 Conceicao do
Tocantins-TO para Parana-TO, no período de 07/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no 0002345-63.2020.8.27.2732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 612/2022, de 04 de abril 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 2022/109844 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 Conceicao do
Tocantins-TO para Arraias-TO, no período de 04/04/2022 a 04/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0002089-92.2020.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 613/2022, de 04 de abril 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 2022/109843 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sara Macedo Guedes, Matrícula 362532, 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 Parana-TO para Zona Rural-TO, no
período de 06/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 000234563.2020.8.27.2732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 614/2022, de 04 de abril 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 2022/109842 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para
Parana-TO, no período de 06/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0003082-66.2020.8.27.2732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 615/2022, de 04 de abril 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 2022/109841 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, 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 Augustinopolis-TO
para Praia Norte-TO, no período de 31/03/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001665-13.2021.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 616/2022, de 04 de abril 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 2022/109839 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Zona Rural-TO, no período de 07/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0003674-45.2021.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 617/2022, de 04 de abril 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 2022/109741 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO,
no período de 28/03/2022 a 28/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000023350.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 618/2022, de 04 de abril 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 2022/109739 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO, no período de
03/04/2022 a 03/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000029-06.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 619/2022, de 04 de abril 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 2022/109738 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leia Pantoja de Oliveira Carvalho, Matrícula 992493, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para Palmeiras do TocantinsTO, no período de 28/03/2022 a 28/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 000288643.2018.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 620/2022, de 04 de abril 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 2022/109736 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda da Silva Fragoso, Matrícula 356409, 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 Filadelfia-TO para
Babaculandia-TO, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000004-38.2022.8.27.2718.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 621/2022, de 04 de abril 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 2022/109735 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzenir Gomes Lima Guida, Matrícula 361455, 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
Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 31/03/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado
no processo 0000023-96.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 622/2022, de 04 de abril 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 2022/109684 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Sao
Miguel do Tocantins-TO, no período de 27/02/2022 a 27/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0000897-55.2015.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 623/2022, de 04 de abril 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 2022/109683 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para
Itaguatins-TO, no período de 25/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de realiza avaliação psicológica, determinada no
processo 0002749-07.2021.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 624/2022, de 04 de abril 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 2022/109682 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, 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 Axixa do Tocantins-TO para Sitio
Novo do Tocantins-TO, no período de 23/02/2022 a 23/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0002591-49.2021.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 625/2022, de 04 de abril 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 2022/109675 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Aurora do Tocantins-TO, no período de 25/01/2022 a 26/01/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado nos processos 0000761-87.2021.827.2711, 0000826-82.2021.827.2711 e 0000917-75.2021.827.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 626/2022, de 04 de abril 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 2022/109673 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO
para Aurora do Tocantins-TO, no período de 08/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento
especial, determinado nos processo 0000761-87.2021.827.2711 e 0000826-82.2021.827.2711;.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 627/2022, de 04 de abril 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 2022/109672 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Dianopolis-TO, no
período de 20/01/2022 a 21/01/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no processo 000176462.2021.8.27.2716.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 628/2022, de 04 de abril 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 2022/109670 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Neves de Souza, Matrícula 356347, 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 Taguatinga-TO para Zona Rural-TO, no período de 02/02/2022
a 02/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000781-94.2021.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 629/2022, de 04 de abril 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 2022/109669 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Freitas Dias Lima, Matrícula 360431, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Esperantina-TO, no período de 21/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0000607-72.2021.8.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 630/2022, de 04 de abril 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 2022/109668 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Keiliane da Luz Santos Lima, Matrícula 361411, 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 Ananas-TO para Zona
Rural-TO, no período de 04/04/2022 a 04/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000018924.2022.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 631/2022, de 04 de abril 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 2022/109667 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Diana Setuva de Almeida Barbosa, Matrícula 990198, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para
Luzinopolis-TO, no período de 02/04/2022 a 02/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0004949-70.2020.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 632/2022, de 04 de abril 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 2022/109641 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatiane da Paixao Silva dos Santos, Matrícula 353740, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação
psicológica, determinada no processo 0031185-58.2021.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 633/2022, de 04 de abril 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 2022/109605 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joao Paulo Pereira de Sousa, Matrícula 356275, 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 Palmeiras do Tocantins-TO
para Zona Rural-TO, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0002520-96.2021.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 634/2022, de 04 de abril 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 2022/109526 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nara Elis Araujo e Silva, Matrícula 990662, 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 Gurupi-TO para Duere-TO, no período
de 19/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 001148787.2021.8.27.2722.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 635/2022, de 04 de abril 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 2022/109512 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marcia Domingas Freire de Andrade , Matrícula 354516, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 12/02/2022 a 12/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 0010141-56.2021.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 636/2022, de 04 de abril 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 2022/109509 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jildailde Rodrigues da Costa Oliveira, Matrícula 363772, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do Município de
Origem-TO, no período de 08/01/2022 a 08/01/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000569340.2021.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 637/2022, de 04 de abril 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 2022/109508 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Giseli da Silva Gonçalves, Matrícula 363312, 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 Ponte Alta do Tocantins-TO para Novo Acordo-TO,
no período de 29/01/2022 a 29/01/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 000627649.2021.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 638/2022, de 04 de abril 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 2022/109494 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Hélida Helena Nunes Pereira, Matrícula 355726, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para
Tupirama-TO, no período de 13/02/2022 a 13/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000544-75.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 639/2022, de 04 de abril 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 2022/110413 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
352854, o valor de R$ 2.908,32, relativo ao pagamento de 11,5 (onze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado
o valor de R$ 618,16, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do
Tocantins-TO, Taguatinga-TO, Arraias-TO, no período de 24/04/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de implantação das
CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas de Aurora do Tocantins,
Taguatinga e Arraias - Implantar também PLANTÃO REGIONAL fechando o GRUPO 4.
Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 2.908,32,
relativo ao pagamento de 11,5 (onze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 618,16, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, Taguatinga-TO,
Arraias-TO, no período de 24/04/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS
AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas de Aurora do Tocantins, Taguatinga e Arraias - Implantar
também PLANTÃO REGIONAL fechando o GRUPO 4.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 640/2022, de 04 de abril 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 2022/110407 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
352854, o valor de R$ 1.148,12, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65,
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO
para Dianopolis-TO, no período de 17/04/2022 a 21/04/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS
AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados na Comarca de Dianópolis.
Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 1.148,12,
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 17/04/2022
a 21/04/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de
Mandados na Comarca de Dianópolis.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 641/2022, de 04 de abril 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 2022/110381 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
352854, o valor de R$ 918,74, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO,
no período de 10/04/2022 a 13/04/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS Banco de Gestão de Mandados na Comarca de Paranã.
Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 918,74,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 10/04/2022 a
13/04/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de
Mandados na Comarca de Paranã.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 642/2022, de 04 de abril 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 2022/110411 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Carlos Roberto de Sousa Dutra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352440, o valor de R$ 1.063,43, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 145,29, por
seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Itacaja-TO, no período de 04/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de
Para realizar audiências na comarca, de réus presos e para praticar atos referentes a correição ordinária.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 643/2022, de 04 de abril 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 2022/110276 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178,
o valor de R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de
R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do
Tocantins-TO, no período de 04/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de realizar a substituição de nobreaks e instalação de
equipamentos de TIC, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 644/2022, de 04 de abril 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 2022/110121 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o
valor de R$ 1.300,23, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco 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 Xambioa-TO, no
período de 03/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de substituir nobreaks da rack de ativos de rede e instalação de
equipamentos de TIC, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 645/2022, de 04 de abril 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 2022/110416 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Ariostenis Guimarães Vieira, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
290053, o valor de R$ 209,57, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de
R$ 77,27, 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$ 56,85, por seu deslocamento de
Tocantinopolis-TO para Santa Terezinha do Tocantins-TO, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de Realizar
correição anual ordinária no cartório extrajudicial no Distrito de Santa Terezinha do Tocantins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 646/2022, de 04 de abril 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 2022/107857 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Lucia Moreira Batista, PORTEIRO DE AUDITÓRIO-DISTRIBUIDOR, Matrícula
26269, o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Aurora do Tocantins-TO para CombinadoTO, no período de 07/03/2022 a 07/03/2022, com a finalidade de Para empreender viagem a Cidade de Combinado para
regularização da conta dos Oficiais de Justiça.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 647/2022, de 04 de abril 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 2022/110352 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª
ENTRÂNCIA, Matrícula 178924, o valor de R$ 1.684,71, relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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$
689,30, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 07/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de
Participar de reunião na Assembleia legislativa organizada pelo IBDFAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA,
na condição de Coordenadora Estadual de Prevenção da Violência Doméstica e Familiar e Coordenadora do CPVID - Comitê de
Monitoramento do Combate à Violência Doméstica e Familiar no Estado do Tocantins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000007297-8
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00923
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Fábrica das Bandeiras Indústria Comércio de Confecções Serviços e Acessórios - EIRELI.
CNPJ: 04.884.221/0001-20
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OBJETO: Empenho destinado à aquisição de bandeiras dos Municípios de Filadélfia -TO (10 unidades) e Goiatins – TO (10
unidades), para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 50
Fonte de Recursos: 760
DATA DA EMISSÃO: 31 de março de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000025556-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 57/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 157/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00921
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: J Lemos de Carvalho.
CNPJ: 12.294.602/0001-88
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de Mesas laterais redonda com pés palito (30 unidades) e Armário Alto com duas
portas (11 unidades), para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 33.350,00 (Trinta e três mil e trezentos e cinquenta reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 31 de março de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000008458-5
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00986
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Ana Júlia Lopes.
CPF: 073.929.606-01.
OBJETO: Empenho destinado da contratação da instrutora, para realização do Curso ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU,
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense a ser realizado na modalidade EAD nos dias 26 e 27 de abril de
2022, com carga horária de 12 horas/aulas.
VALOR TOTAL: R$ 2.640,00 (Dois mil e seiscentos e quarenta reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 01 de Abril de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
AMPLA CONCORRENCIA
Processo nº 22.0.000001300-9- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 029/2022
Tipo: Menor Preço Global.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de serviço de Locação de Equipamentos para Digital Signage - TV Indoor, com fornecimento de
solução de Vídeo Wall e Monitores LED Profissionais (Light Emitting Diode), incluindo hardware e software licenciado
para operação e gestão de conteúdos, contendo também feed de notícias e previsão do tempo, atualização diária com
avisos padrão, com garantia on site, incluído ainda o serviço de instalação e de repasse tecnológico.
Disponibilidade do Edital: Dia 05 de abril de 2022 (https://www.gov.br/compras/pt-br/).
Data da abertura da sessão: Dia 26 de abril de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília).
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Local: (https://www.gov.br/compras/pt-br/) Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na
Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 04 de abril de 2022.
Gabriele Batista Crispim
Pregoeira

Avisos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo nº 21.0.000032461-0- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 028/2022
Tipo: Menor preço por Grupo/Item
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Aquisição de fornecimento e instalação de divisórias em acrílico para barreira de proteção a ser instalada em
mesas de audiência, púlpito em acrílico, para atendimento das demandas deste Poder Judiciário do Tocantins.
Disponibilidade do Edital: Dia 05 de abril de 2022 (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 26 de abril de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 04 de abril de 2022.
Agno Paixão Saraiva
Pregoeiro

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 161/2018
PROCESSO 18.0.000015281-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rita de Sousa Pinheiro
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 161/2018, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Rita de Sousa Pinheiro, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 4254129,
e Informação - GGEM nº 10888/2022, evento 4254134, quanto à mudança da comarca e cidade que compõem o Núcleo
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins para prestação de serviços na especialidade de Pedagogia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e cidade de Pedro
Afonso;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Itacajá e cidade de Itacajá.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 161/2018, aos Autos
Administrativos 18.0.000015281-8, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 447/2021
PROCESSO 21.0.000024950-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Ana Paula Alves Neves Asevedo
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 447/2021, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Ana Paula Alves Neves Asevedo, em virtude da solicitação da Credenciada evento
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4252982, e Solicitação GGEM evento 4252986, quanto à mudança da cidade e comarca que compõem o Núcleo Regional de
Atendimento Multidisciplinar de Gurupi para prestação de serviços na especialidade de serviço social:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Peixe e Cidade de Peixe;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 447/2021, aos Autos
Administrativos 21.0.000024950-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 137/2018
ROCESSO 18.0.000013202-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lauana Paula Barbacena Garcia
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 137/2018, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Lauana Paula Barbacena Garcia, em virtude da solicitação da Credenciada, evento
4249419, e Informação - GGEM nº 10449/2022, evento 4249424, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e cidade de Miranorte;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e cidade de Palmas.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 137/2018, aos Autos
Administrativos 18.0.000013202-7, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 001/2016 e, subsidiariamente pela
Lei nº. 8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 160/2017
PROCESSO 17.0.000015624-8
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Ltda
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração da Cláusula Décima do Contrato nº 160/2017, evento 1741916, firmado
com a empresa Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Ltda, conforme Informação nº 10545/2022 - DIVPODG, evento
4254452 e Informação nº 4254452/2022 - SEOFIN, evento 4254476, e Detalhamento de Dotação DD nº 1nº 654, evento
4251011, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA DÉCIMA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo
consignada:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1169.4511
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 158/2017
PROCESSO 17.0.000019789-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Hélida Helena Nunes Pereira
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 158/2017, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Hélida Helena Nunes Pereira, em virtude da solicitação da Credenciada, evento
4254044, e Informação - GGEM nº 10880/2022, evento 4254048, quanto à mudança da comarca e cidade que compõem o
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins para prestação de serviços na especialidade de serviço
social:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e cidade de Pedro
Afonso;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Itacajá e cidade de Itacajá.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 158/2017, aos Autos
Administrativos 17.0.000019789-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de
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Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000008937-4
CONTRATO Nº 140/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Marcos Jose de Freitas Oliveira
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico
Judiciário, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Gurupi.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000004328-5
CONTRATO Nº 136/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: San Internet Brasil - Ltda
OBJETO: Aquisição de Solução de Certificação Digital visando suprir as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 929,93 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e três
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência adstrita ao seu respectivo crédito orçamentário,
sem que haja prejuízo do prazo de garantia dos objetos e/ou serviços.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000003834-6
CONTRATO Nº 113/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Qualyteam Sistemas de Informática Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de apoio ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em
conformidade com a Norma ISO NBR 9001:2015.
VALOR: O valor mensal para fornecimento de software e manutenção é de R$ 1.656,33 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e
três centavos) por 1 (uma) licença, totalizando o valor anual de R$ 19.875,96 (dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e
seis centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 12 de setembro de 2022, podendo ser renovado por até
48 (quarenta e oito) meses, em períodos de 12 (doze) meses, desde que a proposta da CONTRATADA esteja mais vantajosa para o
CONTRATANTE em relação à pesquisa de preços de mercado.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 71/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021
PROCESSO 22.0.000003687-4
CONTRATO Nº 137/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: JC Empreendimentos - Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de restaurante com funcionamento diário em Palmas, Capital do
Estado do Tocantins, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), compreendendo todas as despesas e
custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 16/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
PROCESSO 22.0.000008857-2
CONTRATO Nº 139/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Elfa Medicamentos S.A
OBJETO: Aquisição de doses de vacina influenza quadrivalente para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 77.940,00 (setenta e sete mil novecentos e quarenta
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4288
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 21.0.000032059-2
CONTRATO Nº 138/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Editora Negócios Públicos do Brasil - Ltda
OBJETO: Contratação de plataforma eletrônica de pesquisa, capacitação, orientação e atualização diária de informações, com
conteúdo e fontes de pesquisas atualizados, necessários para satisfação das demandas dos servidores que atuem na área de
Licitações e Contratos Administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com vigência a partir da assinatura de sua
assinatura.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
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Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 215/2021
PROCESSO 21.0.000004478-1
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Gente Seguradora S.A
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o acréscimo do percentual aproximado de 1,837% sobre o valor inicial do
Contrato nº. 215/2021, com fulcro na Cláusula Primeira, subitem 1.4 e Sétima, subitem 7.3, ambas do Instrumento contratual,
bem como no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/1993.
DO ACRÉSCIMO: O acréscimo do percentual aproximado de 1,837% sobre o valor inicial do Contrato nº. 215/2021, corresponde
à quantia de R$ 4.427,99 (quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), para inclusão da cobertura
dos serviços de seguro a 2 (dois) veículos Tipo Caminhão Equipado com Baú - Mercedes-Benz, conforme Memorando nº
631/2022, evento 4232763 e Proposta de Endosso de Modificação 01.31.127072.0.5, evento 4232890, apresentada pela
CONTRATADA.
O valor global do Contrato nº 215/2021, após o acréscimo, passará de R$ 252.371,40 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos
e setenta e um reais e quarenta centavos), para R$ 256.799,39 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove
reais e trinta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2016
PROCESSO 16.0.000007386-9
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
LOCADOR: Domingos Batista Rocha
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 84/2016, por mais 12 (doze) 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 84/2016 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de
22/06/2022 a 21/06/2023, perfazendo um total de 84 (oitenta e quatro) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.

Extratos das atas de registro de preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 49/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000021043-6
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 17/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Safetec Informática - Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura da prestação de serviços de solução integrada de colaboração e
comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing), incluindo os serviços de instalação, integração, migração e
treinamento para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 197/2019
PROCESSO 19.0.000027186-4
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Alisná Pereira dos Santos Souza
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OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, ALISNÁ PEREIRA DOS SANTOS
SOUZA, da prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e
Cidade de Porto Nacional, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 197/2019.
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138/2022
PROCESSO 22.0.000009584-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Kellia Santos de Souza Alves
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 4 de abril de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 573/2022, de 01 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 589, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 22/02 a 23/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 574/2022, de 01 de abril 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 RAMIRO BARBOSA XAVIER, matrícula nº 362933, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5162 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2022

70

PORTARIA FÉRIAS Nº 575/2022, de 01 de abril 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 ELIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 361674, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o
período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 576/2022, de 01 de abril 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 DALLIANA DE SOUZA CORREIA MEDEIROS, matrícula nº 352783, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 577/2022, de 01 de abril 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 ILDETE RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 97434, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o
período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro

PORTARIA FÉRIAS Nº 578/2022, de 01 de abril 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 CAROLINE CARNEIRO MAGALINI, matrícula nº 363737, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o
período de 12/09 a 11/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
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PORTARIA FÉRIAS Nº 579/2022, de 01 de abril 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 INEZ TEIXEIRA MATOS, matrícula nº 353386, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 30/01 a 28/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 580/2022, de 01 de abril 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 DANIELA FONSECA CAVALCANTE FRANÇA, matrícula nº 352582, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 581/2022, de 04 de abril 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 da servidora WEYDNA MARTH DE SOUZA, matrícula nº 353134, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o
período de 01 a 30/05/2022, 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 FÉRIAS Nº 582/2022, de 04 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEIXE, 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 RAISA DAMASCENO JUNQUEIRA, matrícula nº 352958, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes
para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Ana Paula Araujo Aires Toribio
Diretora do Foro Substituta
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PORTARIA FÉRIAS Nº 583/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALINE ALVES RIBEIRO, matrícula nº 353248, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 272/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ROSI SOUZA GUIMARÃES DA
GUARDA VILANOVA, matrícula nº 95440, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 15/03/2022 a 29/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110630;
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
141467

MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

15/03/2022 à 29/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 584/2022, de 04 de abril 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 ODELINO OLIVEIRA FONSECA , matrícula nº 357705, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 585/2022, de 04 de abril 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;
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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 FERNANDO FERREIRA FROTA, matrícula nº 352795, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 04/09 a 03/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 586/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA JACKELLINE GUIMARAES RIBEIRO SILVERIO, matrícula nº 289324, relativas
ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 04 a 18/04/2022, a partir de 04/04/2022 até 18/04/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/04/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 273/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ROSI SOUZA GUIMARÃES DA
GUARDA VILANOVA, matrícula nº 95440, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 07/02/2022 a 07/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110636;
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
141467

MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

07/02/2022 à 07/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 274/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES
BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 28/03/2022 a 28/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110638;
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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
62755

WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER

ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 28/03/2022 à 28/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 275/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 MARIANGELA GRANER PINHEIRO, matrícula nº 285042, ocupante
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110639;
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
353291

DANIELLE CERQUEIRA PAES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

11/04/2022 à 12/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 276/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 MARIANGELA GRANER PINHEIRO, matrícula nº 285042, ocupante
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 06/04/2022 a 08/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110640;
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
353291

DANIELLE CERQUEIRA PAES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

06/04/2022 à 08/04/2022
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PORTARIA FÉRIAS Nº 587/2022, de 04 de abril 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 ECIO MARQUES DA SILVA, matrícula nº 280743, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 04 a 19/04/2022, a partir de 04/04/2022 até 19/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 06 a 21/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 588/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, 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 MARINALDO PASSOS BARROS, matrícula nº 144262, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 04 a 26/04/2022, a partir de 04/04/2022 até 26/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03 a 25/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 591/2022, de 04 de abril 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 WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA, matrícula nº 991780, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 592/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR, matrícula nº 357868, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 593/2022, de 04 de abril 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 RAISA MARIA ROCHA PINHEIRO, matrícula nº 353214, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 594/2022, de 04 de abril 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 CLAUDIA COELHO DA COSTA FARIAS, matrícula nº 352767, relativas ao período
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 04 a 15/04/2022, a partir de 04/04/2022 até 15/04/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 13 a 24/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 595/2022, de 04 de abril 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 SILVANA CARVALHO DE CASTRO PIRES, matrícula nº 352635, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5162 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2022

77

PORTARIA FÉRIAS Nº 596/2022, de 04 de abril 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 RONDINELLI MOREIRA RIBEIRO, matrícula nº 352149, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 07/01 a 05/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 597/2022, de 04 de abril 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 LIVIA LUDKE TEIXEIRA, matrícula nº 284731, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 598/2022, de 04 de abril 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 ELIZABETH ANTUNES RITTER, matrícula nº 195925, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 28/03 a 21/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 21/04/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 23/05 a 12/06/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 599/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 MICHELE MASAE MATSUMOTO, matrícula nº 353064, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 21/11 a 20/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
William Trigilio Da Silva
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 600/2022, de 04 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 21/11 a 20/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
William Trigilio Da Silva
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 601/2022, de 04 de abril 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 do servidor RAFAEL VARGAS DO PRADO, matrícula nº 358393, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 30/03 a 28/04/2022, a partir de 30/03/2022 até 28/04/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 30/03 a 28/04/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 602/2022, de 04 de abril 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 do servidor DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula nº 352622, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 30/04/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 603/2022, de 04 de abril 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;
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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 TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO, matrícula nº 353325, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 15/04/2022, a partir de 01/04/2022 até 15/04/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/04/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 604/2022, de 04 de abril 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 SARA SOUSA DA SILVA, matrícula nº 352275, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 03 a 12/04/2022, a partir de 03/04/2022 até 12/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 10/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 605/2022, de 04 de abril 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 FERNANDA PONTES ALCANTARA, matrícula nº 352077, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, a partir de 04/04/2022 até 03/05/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 17/11 a 16/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 606/2022, de 04 de abril 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 SIDNEY ARAUJO SOUSA, matrícula nº 161753, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 04 a 08/04/2022, a partir de 04/04/2022 até 08/04/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03 a 07/08/2023, 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
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DIRETORIA FINANCEIRA
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA

Extratos de portarias de suprimento de fundos

PORTARIA Nº: 001/2022-DIGER
AUTOS Nº: SEI: 22.0.000008182-9
CONCEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
SUPRIDOS: Marcelo Laurito Paro e Luismar Sebastião Luciano Barbosa
RESPONSÁVEL PELO ATESTO: Raimunda Melo de Araújo
OBJETO DA PORTARIA: Portaria fundamentada no Decreto Judiciário nº. 330 de 19/12/2012 e nos anexos I, II e III do Decreto
Judiciário nº 286/2015 de 06/04/2015, visando à descentralização de recursos próprios (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) por meio de
Adiantamento/Suprimento de Fundos/SUFUAU, para atendimento de despesas de pronto pagamento e pequeno vulto para a
comarca de COLINAS-TO.
VALOR CONCEDIDO: R$ 1.009,00 (um mil e nove reais).
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 (0100)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recurso: TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TO
PROGRAMA: Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça
ATIVIDADE: Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário
DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022.
PRAZO PARA APLICAÇÃO: Até 90 dias após recebimento pelo responsável.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias após a expiração do prazo de aplicação.
Palmas – TO, 22 de março de 2022.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral – TJ/TO

ESMAT
Editais

EDITAL nº 063, de 2022 – SEI nº 22.0.000006625-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no evento 88º ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE CORREGEDORES GERAIS
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL – ENCOGE – “INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA ATUAÇÃO DAS
CORREGEDORIAS”, a se realizar no dia 8 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
1.1 Nome: 88º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil – Encoge –
“Inovação e Humanização na atuação das Corregedorias”
1.2 Objetivo: instituir encontros anuais do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil –
ENCOGE –, capacitando sobre temas relevantes para a consolidação e o aperfeiçoamento das atividades correcionais, bem
como estimular a Inovação no Poder Judiciário, atinentes à competência correcional.
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 4 a 8 de abril de 2022.
1.4 Inscrições: Todas as inscrições para a participação no referido evento deverão ser por indicação da Excelentíssima Senhora
Corregedora Geral de Justiça, de acordo com o público-alvo específico;
As indicações deverão ser encaminhadas pela Corregedoria, em documento único, com as indicações, via Sistema Eletrônico de
Informação (SEI) nº 22.0.000006625-0, para que sejam realizadas pela Secretaria Acadêmica Virtual;
Ressalta-se que o(a) aluno(a) deverá acompanhar seu e-mail para tomar conhecimento da situação da matrícula, se foi
homologada, ou não
1.5 Públicos-Alvo: Corregedores e corregedoras gerais da Justiça do Brasil; Juizes e juízas das corregedorias Gerais da Justiça
no Brasil e servidores e servidoras das corregedoreias gerais da Justiça no Brasil.
1.6 Carga Horária: 8 horas-aula
1.7 Modalidade: EaD
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1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
2. VAGAS:
2.1 Quantidade de Vagas: 100
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário do Brasil;
3.2 Serem magistrados e magistradas que atuem nas Corregedorias;
3.3Serem servidores e servidoras que atuem nas Corregedorias
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital;
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do
Evento;
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail:
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256;
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
88º ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE CORREGEDORES GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL –
ENCOGE – “INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA ATUAÇÃO DAS CORREGEDORIAS”.
Este momento será destinado aos alunos e às alunas no Portal Esmat esmat.tjto.jus.br), para acessar
Das 9h às
a Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e registrar sua frequência e participação nas atividades previstas
9h30
no Evento.
Abertura do Evento
Pronunciamento das Autoridades
Das 9h30
às 10h

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora Geral de Justiça do Estado do Tocantins
Desembargador João Rigo Guimarães
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
PALESTRA 1: Acelerando a Inovação no Judiciário

Dia 8 de
Palestrante: Ademir Piccoli
abril de
CEO do Judiciário Exponencial
2022 Das 10h às
10h40
Coordenador de Mesa: Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
1º Secretário da Comissão Executiva do CCOGE
PALESTRA 2: Regularização Fundiária, dignidade humana e aproximação da Justiça e
sociedade
Das 10h40 Palestrantes: Ana Cristina de Souza Maia
às 12h
Presidente do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais
Eleusa Maria Gutemberg
Diretora de Governança Fundiária do INCRA
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Coordenador de Mesa: Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão
Presidente do Matopiba-MG
Das 12h às
Intervalo Almoço
13h30
PAINEL I:
Cartórios do Futuro

Das 13h30
às 14h

Palestrante: Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
Coordenadora de Mesa: Desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos
Corregedora Geral da Justiça do Estado de Roraima
2ª Vice-Presidente da Comissão Executiva do CCOGE
PAINEL II
Linguagem Simples

Das 14h às
14h30

Palestrante: Desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil
Corregedora Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios
Coordenador de Mesa: Desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Ceará
2º Secretário da Comissão Executiva do CCOGE
PAINEL III
Correição Humanizada: aprimoramento com foco no cidadão

Das 14h30
às 15h

Palestrante: Desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos
Corregedora Geral da Justiça do Estado do Roraima
Coordenadora de Mesa: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Corregedora Geral da Justiça do Estado do Pará
1ª Tesoureira da Comissão Executiva do CCOGE
PAINEL IV
O Papel das Corregedorias na Transformação Digital das Serventias Extrajudiciais

Das 15h às
15h30

Palestrante: Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão
Coordenador de Mesa: Desembargador Carlos Simões Fonseca
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
2º Tesoureiro da Comissão Executiva do CCOGE

Das 15h30
Intervalo
às 15h40
Das 15h40
Debates, elaboração e assinatura da Carta do 88º ENCOGE
às 18h
18h
Encerramento
Carga Horária Total do
8 horas-aula
Evento
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do Seminário.
Palmas-TO, 4 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 065, de 2022 – SEI nº 22.0.000005508-9
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no evento APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA EXECUÇÕES FISCAIS E SAÚDE, a se realizar nos dias 19 e 20 de abril de
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
1.1 Nome: Aperfeiçoamento da Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas da Fazenda Pública Execuções
Fiscais e Saúde
1.2 Objetivo: Promover o conhecimento dos Movimentos Processuais no sistema e-Proc para as Varas da Fazenda Pública,
Execuções Fiscais e Saúde em observância às Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, a fim de observar os
relatórios estatísticos oficiais do Conselho Nacional de Justiça (Metas Nacionais, Justiça em Números, Módulo de Produtividade
Mensal e DataJud).
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 6 a 12 de abril de 2022.
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat.
1.5 Públicos-Alvo:
Público-Alvo
Nº de Vagas
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
5
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense lotados nas Varas de Família, Sucessões, Infância e
110
Juventude
Total de Vagas
115
1.6 Carga Horária: 4 horas-aula
1.7 Modalidade: EaD
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
2. VAGAS:
2.1 Quantidade de Vagas: 115
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense;
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense que atuem nas Varas da Fazenda Pública, Execuções
Fiscais e Saúde;
3.3 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital;
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do
Evento;
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4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail:
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256;
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA E-PROC PARA AS VARAS DA FAZENDA
PÚBLICA EXECUÇÕES FISCAIS E SAÚDE
PAINEL I
Programação
Estrutura
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(à) aluno(a) no Portal Esmat
(esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e registrar sua frequência para participar de todo o
Evento.
Abertura do Evento
Dia 19 de abril Das 16h
Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi
de 2022
às 18h
Juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do TJTO
Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas da Fazenda Pública
Execuções Fiscais e Saúde – Parte I
Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak
Carga Horária
2 horas-aula
PAINEL II
Programação
Estrutura
Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para as Varas da Fazenda Pública
Dia 20 de abril Das 16h Execuções Fiscais e Saúde – Parte 2
de 2022
às 18h
Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak
Carga Horária
2 horas-aula
Carga Horária Total do
4 horas-aula
Evento
5.1 PROFESSORA
Nome
Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak
Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins (2015). Pós
graduada em Administração Pública com ênfase em Administração do Judiciário pela Escola Superior da
Síntese do
Magistratura Tocantinense (2014). Pós graduada em Direito Tributário pela Universidade do Tocantins - UNITINS
Currículo
(2009). Graduada em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (2007). Atualmente trabalha como Assessora
Jurídica de 1ª Instância no Núcleo de Parametrização na Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Tocantins.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do Seminário.
Palmas-TO, 4 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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EDITAL nº 064, de 2022 – SEI Nº 22.0.000009851-9
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Cálculos Revisionais Bancários e Expurgos Inflacionários e Cálculo sobre
Expurgos Inflacionários e Cálculo sobre PASEP, a se realizar no período de 3 a 30 de maio de 2022, mediante as condições
determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Cálculos Revisionais Bancários e Expurgos Inflacionários e Cálculo sobre Expurgos Inflacionários e Cálculo sobre PASEP
Objetivo: Garantir a constituição sólida de conhecimento aos(às) servidores(as) das diferentes comarcas do Estado,
contribuindo na sua formação profissional no que tange a cálculos financeiros e bancários, agregando valor prático ao Poder
Judiciário Tocantinense.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 12 a 19 de abril de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola, com base nas informações recebidas pela
Diretoria Executiva da Esmat, pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Tribunal de Justiça.
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 40 horas.
Modalidade: À Distância.
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as).
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 30;
2.2 Distribuição das Vagas:
Público-Alvo
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.

Nº de Vagas
30

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores ou servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, com atuação vinculada à Contadoria Judicial Unificada
(COJUN) do Poder Judiciário Tocantinense.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) servidores(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 3,
5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de maio de 2022, das 14h às 17h30, por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% da
frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), no período de 3 a 30 de maio de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso);
4.2 Todas as atividades desenvolvidas durante o período do curso são necessárias e obrigatórias para o registro da participação
e capacitação dos(as) alunos(as);
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a
frequência automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade
síncrona;
4.4 Somente os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante
o desenvolvimento da atividade;
4.5 Todo o acesso para participação da aula ao vivo ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da
Esmat, devendo o(a) aluno(a) permanecer com a câmera aberta durante o desenvolvimento da aula;
4.6 Para participação nas webaulas (aulas ao vivo), o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada
com áudio e vídeo (microfone e câmera em funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada
durante todo o desenvolvimento das atividades ao vivo;
4.7 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.8 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a
participação das aulas remotas por webaulas síncronas (pela Plataforma Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas;
4.9 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao(à) professora(a), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas e
enviadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.10 Durante o curso, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como:
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webaulas e videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de
acordo com o exigido pelo(a) facilitador(a) de aprendizagem;
4.11 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações de interatividade e avaliação realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do
curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também os registros de participação das webaulas ao vivo pela Plataforma Google
Meet;
4.12 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
10.13 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(a)
professor(a) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes;
4.14 Todos os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018,
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Curso.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário/Período

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Módulo I – Cálculos Revisionais Bancários e Expurgos Inflacionários
Legislação da Perícia Financeira
1.1. Juros livremente pactuados: Resolução 1.064/1985 do BACEN;
1.2. Permissibilidade de juros compostos: Súmula 539/STJ e Súmula 541 STJ;
1.3. Correção monetária mensal: Artigo 46 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004;
1.4. Comissão de Permanência: Súmulas 30/STJ, 296/STJ e 472/STJ;
1.5. Limitação juros moratórios de 1% ao mês: Súmula 379/STJ;
1.6. Limitação de Multa Moratória de 2%: Lei nº 9.298, de 1996;
1.7. Liquidação antecipada à taxa pactuada: Resolução nº 4.320, de 2014 BACEN;
1.8. Cédula de Crédito Rural: Decreto-Lei nº 167, de 1967;
Cédula de Crédito Industrial: Decreto-Lei nº 413, de 1969;
1.9. Instituições não pertencentes ao SFN: Decreto nº 22.626, de 1933 (Lei da Usura).
Conceitos de Matemática Financeira
2.1 Valor do dinheiro no tempo;
2.2 Regime de capitalização a Juros compostos;
2.2. Regime de capitalização a Juros simples;
2.3 TIR.

De 3 a
16/5/2022

Sistemas de Amortização
3.1 Tabela Price Periódica;
Livre no AVA 3.2 Tabela Price não periódica: capitalização diária;
3.3. Método para capitalização anual;
3.3. SAC;
3.3.1 A capitalização de juros no SAC;
3.4 Sistema de Amortização Variável (SAV);
3.5 Método Hamburguês;
3.6 Método de Equivalência a Juros simples (MEJS);
3.7 Método de Amortização a Juros simples (MAJS).
Atualização monetária
4.1 Construção da tabela de atualização monetária.
4.2 Atualização de valores.
Recalculando contratos
5.1 Contratos de Empréstimos.
5.2 Contratos de Cheque Especial e Conta Garantida.
5.3 Contratos de Financiamento Imobiliário.
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos links
disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em desenvolvimento; realização
das atividades; interação com a professora e com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos
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de interação e avaliação e realização da Avaliação de Aprendizagem do Módulo.

3/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

5/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

10/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

12/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória
Módulo II – Cálculo sobre Expurgos Inflacionários e Cálculo Sobre PASEP
Cálculo sobre Expurgos Inflacionários
Conceito sobre expurgos inflacionários. Por que existe o direito a indenização sobre os expurgos
inflacionários. Quais os planos econômicos que geraram esse direito. As provas que garantem o
direito à indenização.
Parte Teórica – Atividades de fixação parte teórica.
Como se calcula o expurgo. A adequada leitura e interpretação das informações financeiras dos
extratos bancários. Os tipos de juros envolvidos: juros remuneratórios e juros de mora.
Parte Prática – Preenchendo a planilha para o cálculo.
Prática de cálculo para expurgos inflacionários com “cases” e elaboração de parecer e anexos
como avaliação final.

De 11 a
29/4/2021

Cálculo sobre PASEP
Conceito sobre PIS/PASEP. Por que é possível o direito à indenização sobre as perdas nas contas
de PASEP. Qual o papel do Banco do Brasil neste processo. As provas que garantem o direito à
Livre no AVA
indenização. O Banco do Brasil é o vilão?
Parte teórica – Legislações relacionadas e interpretadas.
Atividades de fixação parte teórica.
Como se calcula a valorização das contas de PASEP. A adequada leitura e interpretação das
informações financeiras dos extratos bancários antigos e novos. Leitura dos índices da tabela de
PASEP. A metodologia de cálculo para a valorização das contas de PASEP.
Parte Prática – Como se calcula a valorização das contas do PASEP pela legislação em vigor?
Como calculamos as perdas ocorridas?
Prática de cálculo para PASEP com “cases” e elaboração de parecer e anexos como avaliação
final.
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos links
disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em desenvolvimento; realização
das atividades; interação com o professor e com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos
de interação e avaliação e realização da Avaliação de Aprendizagem do Módulo.

17/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

19/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

24/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

26/5/2022

Das 14h às
17h30

Webaula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet
Participação Obrigatória

Carga Horária Total

40 horas-aula
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Módulo

Lucianna Sousa Cabral dos Santos
Perita-Economista habilitada no Conselho Federal de Economia (COFECON) 366 e no Conselho Regional
de Economia do Estado de São Paulo (CORECON-SP) 35.445. Perita do juízo nomeada no TJPR, comarca
de Londrina. Profissional do mercado financeiro, desde 2005. Possui expertise em Contratos Bancários,
Finanças e Mercado de Capitais. Em Perícia Judicial, foram efetuados múltiplos cursos de aperfeiçoamento
do com ênfase em contratos bancários, Perícia Judicial e Extrajudicial certificados pela APEJESP e Sindicato
dos Economistas do Estado de São Paulo e em Matemática Financeira certificados pela FGV OnLine e FIA
Business School. Possui experiência na elaboração de Laudo Judicial e Parecer Técnico em matéria
financeira – ações revisionais bancárias, execução bancária, resposta aos Quesitos, cálculos financeiros e
cálculos judiciais. Atualmente é Perita – Economista – Perícia Financeira em Contratos Bancários, Cálculos
Judiciais e Conteúdo Econômico. Consultora associada a Conexxões.
I – Cálculos Revisionais Bancários e Expurgos Inflacionários

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Jean Mauricio Oliva Santos Souza

Profissional, atua como perito contábil judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco há 5 anos, como professor de
Matemática do Governo do Estado de Pernambuco e do CERS Cursos Online – Preparatório para Concursos Públicos. Atuou
na área de Contabilidade como analista contábil da Companhia Petroquímica de Pernambuco em SUAPE e para CETON
Cursos Online – Preparatório para Concursos Públicos. Graduado em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal da
Bahia, 1998. Pós-Graduado em Perícia Contábil (Universidade de Ciências Gerenciais/MG), Pós-Graduado em Gestão
Pública Municipal (Universidade Federal de Sergipe). Mestrando em Educação, pela Universidad del Salvador (USAL),
Buenos Aires, Argentina. Frequentou o curso Técnico em Contabilidade, pelo College O'Sullivan de Québec, em Ville de
Québec, Québec – Canadá. Mestrando em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência
em Análise Contábil como também na área de Contabilidade Pública com ênfase em Auditoria Governamental e Perícia
Contábil. Aprovação em Curso de Gestão Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas para Municípios, ministrado pela
Síntese do ESAF/TCU. Atuou na área de Finanças Públicas como diretor do Departamento de Gestão na Secretaria de Finanças e
Planejamento da Prefeitura de Estância/SE (concursado), como assessor financeiro municipal, acumulando as funções
Currículo anteriores com a função de Direção do Departamento de Convênios Federais, Estaduais e Municipais, além de possuir larga
experiência ministrando cursos livres nas áreas: Administrativa, Administração Pública, Contabilidade Pública, Financeira,
Comercial, Contabilidade Privada, Setor de Pessoal e Preparatório para Concursos Públicos. Experiência como professor
universitário do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade José Augusto Vieira, ministrando as disciplinas: Contabilidade
Internacional, Teoria da Contabilidade, Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem. Atuou como professor universitário da
Faculdade Santa Helena em Recife/PE, ministrando aulas nas disciplinas: Contabilidade Introdutória I, Estrutura e Análise das
Demonstrações Contábeis, Perícia Contábil e Planejamento Governamental. Atuou como professor universitário da ESUDA –
Faculdade de Ciências Humanas, ministrando aulas na disciplina de Teoria da Administração para o curso de Administração
de Empresas daquela entidade, além de demais faculdades como: Maurício de Nassau, Faculdade de Ipojuca e a
multinacional norueguesa de serviços de pesquisa petrolífera PGS ONSHORE, onde atuou primeiramente como encarregado
de setor de pessoal, promovido a administrador de campo. Consultor associado a Conexxões.

Módulo

II – Cálculo sobre Expurgos Inflacionários e Cálculo Sobre PASEP

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula de servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense implicarão na aceitação prévia das normas
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13
de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do eventoatividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por motivo de
licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser encaminhados ao
Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 4 de abril de 2022.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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EDITAL nº 058, de 2022 – SEI Nº 22.0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Excel Avançado, a se realizar no período de 24 de maio a 9 de junho de 2022,
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Excel Avançado
Objetivo: Capacitar os(as) participantes quanto à utilização dos recursos da planilha eletrônica do Excel Avançado, dotandoos(as) das competências necessárias para a elaboração de suas próprias planilhas, bando de dados, relatórios e gráficos e de
conhecimento dos recursos que facilitarão ainda mais a manipulação destas.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 17 de maio de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula.
Público-Alvo: Servidores e servidoras com lotação nas Unidades Administrativas do Poder Judiciário Tocantinense, em Palmas.
Carga Horária: 24 horas.
Modalidade: À Distância.
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as).
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 20;
2.2 Distribuição das Vagas:
Público-Alvo
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.

Nº de Vagas
20

2.3 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1
e tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de
vagas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras com lotação nas Unidades Administrativas do Poder Judiciário Tocantinense, em Palmas e
terem conhecimento do Excel Básico e Intermediário (pacote Office).
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) servidores(as) magistrados e magistradas inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo,
programadas para os dias 24, 26 e 31 de maio, 2, 7 e 9 de junho de 2022, das 14h às 17h20, por meio da Plataforma Google
Meet;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a
frequência automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação, ao vivo, da atividade
síncrona;
4.4 Somente os(as) alunos(as) matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o
desenvolvimento da atividade;
4.5 Todo o acesso às aulas ao vivo ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat;
4.6 Para participar, o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e
câmera em funcionamento), conta na plataforma Google (gmail) para acesso ao Google Meet e acesso à internet, e deverá
permanecer com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento da atividade;
4.7 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a
participação nas aulas remotas por videoconferências síncronas (pelo Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas;
4.8 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, Relatório este gerado
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do curso no Ambiente Virtual de
Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Meet;
4.9 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

Conteúdo Programático / Atividades
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória

Conteúdo:
Revisão e alinhamento de conteúdos do Excel Intermediário
24/5/2022 Das 14h
Macros: primeiro contato;
Terça-feira às 17h20
Macros: utilizando variáveis e inputboxes;
Macros: atribuindo macros à botões;
Projetos com macros;
Manipulando planilhas.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória
Conteúdo:
26/5/2022 Das 14h Usando a função SOMASE;
Quinta-feira às 17h20 Conferindo resultados com autofiltro;
Inserindo links entre tabelas;
Usando a função PROCV e CONT.SE: importando dados;
Usando a função PROCV e CONT.SE: formatando os dados;
Usando a função CORRESP e ÍNDICE.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória
Conteúdo:
31/5/2022 Das 14h
Tabela dinâmica: criando e formatando uma tabela dinâmica;
Terça-feira às 17h20
Tabela dinâmica: criando uma nova tabela dinâmica e definindo um novo intervalo; Tabela dinâmica:
desagrupando dados e visualizando detalhes de um campo agrupado; Projeto final.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória
Conteúdo:
2/6/2022 Das 14h
Solver; Usando cenários numa poupança; Projeto prático 2: criando cenários;
Quinta-feira às 17h20
Projeto prático 1: construindo um banco de horas - etapa 2; Projeto prático 1: construindo um banco de
horas - etapa 1.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória
Conteúdo:
7/6/2022 Das 14h
Usando a função CONVERTER;
Terça-feira às 17h20
Usando a função DIATRABALHO;
Usando a função FIMMÊS;
Usando funções de data; Totalizando o acumulado dos meses.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet – Participação Obrigatória
9/6/2022 Das 14h Conteúdo:
Quinta-feira às 17h20 Implementando a macro ATUALIZARMES; Trabalhando com controles de formulário; Copiando dados
para outra planilha; Gráfico dinâmico: alterando o layout e formatando o gráfico; Gráfico dinâmico:
criando o gráfico dinâmico.
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no AVA
De 24/5 a
9/6/2022

Livre no Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; acesso aos links
AVA disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em desenvolvimento; realização das
atividades; interação com o professor e com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos e
atividades de interação e avaliação e realização da Avaliação de Aprendizagem.

Carga
Horária 24 horas
Total
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FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Ronan Lopes da Silva

Graduado em Licenciatura da Computação, pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Foi instrutor de Informática
Síntese do no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), por 10 anos; professor proprietário do estabelecimento
Currículo CF Informática por 8 anos; professor de Informática no Colégio Batista de Porto Nacional, por 3 anos; e há 3 anos
presta serviço no Sistema Nacional do Comércio (SENAC), em Palmas.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula de servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense implicarão na aceitação prévia das
normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da
Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 4 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat

Portarias
PORTARIA nº 013, de 2022 – SEI Nº 22.0.000006625-0
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e,
CONSIDERANDO a importância de instituir encontros anuais do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de
Justiça do Brasil – ENCOGE –, capacitando sobre temas relevantes para a consolidação e o aperfeiçoamento das atividades
correcionais, bem como estimular a Inovação no Poder Judiciário, atinentes à competência correcional.
RESOLVE
Art. 1º Designar a desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, sem prejuízo de suas funções, como coordenadora
do evento 88º ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE CORREGEDORES GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO
BRASIL – ENCOGE – “INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA ATUAÇÃO DAS CORREGEDORIAS”, a ser promovido pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Palmas -TO, 4 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
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JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente)
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

ESMAT
DIRETOR GERAL DA ESMAT
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA
SAMPAIO FELIPE
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr JUIZ CONVOCADO
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
3ª TURMA JULGADORA
RONILSON PEREIRA DA SILVA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
DIRETOR FINANCEIRO
Des.
PEDRO
NELSON
DE
MIRANDA
COUTINHO
(Revisor)
4ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
DIRETOR JUDICIÁRIO
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
WALLSON BRITO DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
2ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
CONSELHO DA MAGISTRATURA
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
SIDNEY ARAUJO SOUSA
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro)

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões
públicas.
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