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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003111-47.2022.8.27.2700
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
ADVOGADO (A): PAULO EDUARDO PRADO TO04873A
AGRAVADO: PEDRO AKIO FAGUNDES TANIGUTI, NATALIA FAGUNDES SOUZA TANIGUTI
ADVOGADO(A): MAIRA BOTELHO DE CARVALHO TOMO GO025241 - ADVOGADO(A) NÃO CADASTRADO(A) NO EPROC)
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS: O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA, Relator(a), no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR os agravados PEDRO AKIO FAGUNDES TANIGUTI e sua
genitora NATALIA FAGUNDES SOUZA TANIGUTI com endereço na Rua Argemiro Pereira de Assunção, QD37, LT13, CEP
77500-000, Jardim América, Porto Nacional/TO, da DECISÃO constante do evento 02 dos autos do AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 0003111-47.2022.8.27.2700 DECISÃO: Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido
liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A, em face da decisão proferida pela MMª
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO NAICONAL-TO, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Nº 0012999-60.2021.827. 2737/TO, que determinou ao plano demandado que “no prazo de 15 (cinco) dias a partir da
notificação, FORNEÇA à criança P. A. F. T. (30/6/2020) contínuo acompanhamento multiprofissional, conforme documentos
médicos anexos ao evento 1, OUT10 e OUT12, até a plena recuperação da saúde do requerente, sob pena de multa de R$
1.000,00, por dia de descumprimento, até o limite de R$ 60.000,00, devendo o plano de saúde providenciar os tratamentos,
materiais e tudo mais quanto necessário; diante da prioridade absoluta conferida a criança e ao adolescente pelo art. 227 da
CF/88 e, especificamente no resguardo ao direito à saúde, nos arts. 4° e art. 11 do ECA, c/c art. 536, § 1°, do CPC”
Inconformado com o posicionamento adotado pela Magistrada Singular, o ora agravante interpôs o vertente recurso alegando
que a decisão objurgada merece ser reformada, sob pena de ensejar graves prejuízos ao recorrente. Pondera que com base nos
fatos expostos resta imperiosa a revogação da multa aplicada, ou caso seja adotado outro entendimento requer a agravante,
subsidiariamente, que seja afastada e/ou reduzida a multa cominada, bem como estipulado prazo razoável, para que, somente
assim, seja possível o cumprimento da tutela. Argumenta que considerando que foi determinado o cumprimento da tutela de
urgência no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, restou desvirtuado o objeto desta demanda, pois, desde o início, a parte
ora agravada certamente passou a ter enorme interesse no não cumprimento da decisão antecipatória, visto que o crédito
proveniente da multa diária tornou-se bem mais recompensador do que o objeto da causa. Verbera que a decisão rechaçada não
observou o preceito da razoabilidade, precipuamente pela fixação de prazo ínfimo para cumprimento da ordem judicial, que foi
desarrazoada. Aduz que a decisão interlocutória viola diversos princípios, como, por exemplo, o princípio da razoabilidade. O
princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bomsenso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar
mais o texto das normas, a palavra da lei, que o seu espírito. Sustenta também que o valor das astreintes deve ser fixado de
forma razoável e proporcional, porque o seu objetivo é o cumprimento da decisão, e não o enriquecimento da parte. Enfatiza que
na espécie, tem-se a imposição de astreintes - pena pecuniária de natureza exclusivamente coercitiva, e não ressarcitória e que
as multas punem as violações a deveres, mas com a característica determinante de conduzir ao cumprimento de outras normas,
ou seja, as astreintes são uma espécie de multa anômala, uma vez que não decorrem da prática de um ato ilícito em sentido
estrito, prestando-se, pois, a induzir ou a obrigar ao cumprimento de uma norma ou conduta. Verbera que no caso, é nítido a
excessividade da multa cominada, motivo pelo qual deve ser modificada, posto que totalmente desproporcional, e, sua
inobservância implicaria a expressa violação ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. Explana que se faz necessário o
acolhimento do presente recurso, uma vez que o agravante teria sérias dificuldades de reaver os valores bloqueados pelo juízo
originário, configurando, assim, dano de difícil reparação. Para reaver o dinheiro eventualmente bloqueado, a agravante terá de
se submeter a procedimentos extremamente complexos e lentos, o que causará prejuízos extremamente desnecessários
àquela.Termina requerendo o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, ou mesmo que seja
concedido um prazo razoável para o cumprimento de tal decisum, e ainda que seja reduzida e limitada a multa aplicada.No
mérito, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a decisão prolatada, em virtude da total afronta a norma
legal.Ilustrando a inicial vieram os documentos acostados no evento 1, os autos originários Nº 0012999-60.2021.827.2737/TO, e
demais feito a ele relacionado. Distribuídos, por sorteio eletrônico vieram-me os autos para relato. (evento1). É o relatório do
essencial. DECIDO. Observa-se que o recurso é próprio, eis que impugna decisão interlocutória, é tempestivo, pois interposto
dentro do prazo legal descrito no artigo 1.003, § 5º do NCPC, e devidamente recolhido o preparo recursal razão pela qual deve
ser conhecido e julgado pelo Colegiado. Inicialmente ressalta-se que o objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da
legalidade ou ilegalidade da decisão agravada, devendo o Tribunal de Justiça abster-se de incursões profundas na seara
meritória a fim de não antecipar o julgamento do mérito da demanda, perpetrando a vedada e odiosa supressão de
instância.Com efeito, passo à análise da liminar pleiteada.O art. 1.019, inciso I do NCPC, possibilita ao relator atribuir efeito
suspensivo ou mesmo deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão.Acerca da “atribuição de efeito suspensivo” ao agravo, com espeque no artigo 1019, I, do Código de Processo
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Civil/2015, cabe salientar que a concessão da referida medida tem caráter excepcional, sendo cabível apenas nos casos que
possam resultar lesão grave, de difícil ou impossível reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art.
995, parágrafo único do CPC/2015).Em análise perfunctória, não vislumbro demonstração da probabilidade de provimento
recursal, a ensejar do deferimento do pedido de efeito suspensivo.Ao analisar atentamente o processo originário, especialmente
pelos documentos amealhados à peça vestibular, observa-se que o autor/agravado é menor impúbere e foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), razão pela qual necessita ser submetido a tratamento multidisciplinar, com terapia
pelo método ABA, análise comportamental aplicada.Nas razões recursais o plano agravante não tece inconformismo contra o
mérito propriamente dito do decisum, razão pela qual pertinente à manutenção de tal decisão que determinou o custeio do
tratamento multiprofissional indicado para o autor/agravado, bem como a aplicação das astreintes que foi inicialmente fixada, já
que se evidencia a incidência de prejuízo maior a ser suportado pelo infante, acaso não iniciado o suscitado tratamento médico
indicado, configurando-se, assim, o periculum in mora inverso.Ilustrando:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE SEGURO SAÚDE - PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA) - FONOAUDIOLOGIA TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA – (...) A tutela de urgência de natureza
antecipada será concedida quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. "O plano de saúde pode
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma." (TJMG - AI
1.0000.17.070424-1/001, Des.(a) José Américo Martins da Costa, j. 08/03/2018).Ademais, eventual improcedência do pedido do
demandante sujeitar-se-á responsabilidade pelas perdas e danos que o então demandado venha a sofrer, caso o provimento
antecipado seja revertido pela decisão definitiva de mérito - (artigos 296 e 520, I, do CPC).Por sua vez, a priori, verifico que não
assiste razão ao agravante ao alegar dano excessivo, uma vez que a imposição da multa possui amparo legal e ainda porque ela
vincula o cumprimento da obrigação no tempo e modo devidos.Por outro vértice, observa-se que ao contrário do sustentado, a
Ínclita Magistrada da Instância Singela, ao conceder a tutela antecipada fixou o valor da multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais),
e ainda fixou como teto o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão judicial,
evidenciando-se, assim que houve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido:EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. (...) FIXAÇÃO DE ASTREINTE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR EM CONFORMIDADE
COM A OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) Deve ser mantida a liminar deferida
na origem uma vez que a não realização do procedimento médico implica em risco de agravamento da saúde e até mesmo de
morte do agravado. 3. A astreinte fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$
30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra exorbitante e tampouco destoante da obrigação a ser cumprida, atendendo, assim, o
princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI 0000050-09.2017.827.0000, Rel.
Desa. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, 5ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2017).EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTO MÉDICO. (...) MULTA DIÁRIA POR
DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO. Na aplicação da multa para o caso de descumprimento de medida imposta judicialmente,
deve-se, sempre, ter-se em conta que o montante fixado não servirá de fonte de enriquecimento, desvirtuando assim o seu
principal objetivo que é apenas garantir o cumprimento de uma obrigação. Astreintes minoradas para R$ 500,00 (quinhentos
reais), limitados a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restando ainda ressalvado que o valor da multa, ora fixado, não é alcançado
pela coisa julgada material, bem como, somente poderá ser exigido após o trânsito em julgado da decisão de procedência da
demanda, contado do dia do descumprimento da ordem judicial e desde que o recurso eventualmente interposto não seja
recebido com efeito suspensivo. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido.
(AI00064047920198270000 - TJTO - Rel. Des. Eurípedes Lamounier, 20/03/2019).Na há falar também em dilação do prazo
fixado no decisum rechaçado, para o efetivo cumprimento da medida liminar deferida, já que, o direito à saúde desafia medidas
urgentes e, como visto inexiste evidências, neste exato momento a impossibilitar o atendimento da determinação judicial.Neste
sentido, confira-se:DIREITO À SAÚDE. (...) PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR TRATAR-SE DE MEDIDA DE CARÁTER EMERGENCIAL. 5.
Não se mostra exíguo o prazo de 5 (cinco) dias fixados para o cumprimento da obrigação, pois não demonstrado pelo agravante
a efetiva necessidade de dilação desse prazo, além de tratar-se de situação que reclama urgência no atendimento. (AI 002194645.2016.827.0000, Rel. Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, j. 21/06/2017). AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) PRAZO ADEQUADO. REDUÇÃO (...) As astreintes foram fixadas no
valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 25.000,00. A limitação corresponde a uma quantia proporcional e razoável levando em
consideração o caso concreto. Todavia, o valor da multa em si se revela alto, sendo necessária a sua redução para R$ 500,00,
sendo mantida o limite de sua incidência. 4. Com relação ao prazo para cumprimento da obrigação (05 dias), embora o ente
agravante alegue ser exíguo, não apresenta qualquer justificativa plausível para seu pleito de dilação, não podendo, dessa
forma, o bem jurídico tutelado ficar à mercê da ineficiência (...)Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(AI –
TJTO – Desª. Maysa Vendramini Rosal, j. em 06.01.2020)Logo, não vislumbro a plausibilidade das alegações tecidas no agravo
aptas a concessão do efeito suspensivo pleiteado, considerando que o posicionamento mais acertado é o de não suspender a
decisão do Juiz singular, que se encontra mais próximo dos fatos.Ante ao exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito
suspensivo pleiteado pelo agravante, mantendo a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.Dispensa-se a
requisição de informes do Juízo singular, tendo em vista que o feito de origem tramita no sistema informatizado da Justiça – eProc.Observando-se o artigo 1.019, II, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para querendo,
ofereça resposta ao recurso interposto, no prazo legal.Decorridos esses prazos, com ou sem informações e resposta da parte
agravada, OUÇA-SE a Procuradoria Geral de Justiça.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006612-77.2020.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: EVANDRO CORAIOLA
AGRAVANTE: ADRIANO CORAIOLA
AGRAVADO: JOSE MINEIRO
AGRAVADO: TENENTE ARAUJO
AGRAVADO: SR. SANTANA
AGRAVADO: SR. JOÃO BATISTA
AGRAVADO: SR. FELIPE
AGRAVADO: PAULENE LOPES ARAÚJO
AGRAVADO: MARIA DOMINGAS LOPES DA SILVA
AGRAVADO: JOSIAS DE ARAÚJO NETO
AGRAVADO: JOAO VOGADO FILHO
AGRAVADO: IRENILDES BELÉM DE SANTANA
AGRAVADO: GIOVANNI RIBEIRO DE CASTRO
AGRAVADO: DOMAQUES CARDOSO DE ARAÚJO
AGRAVADO: DEURIMAR ALVES NOLETO
AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES
AGRAVADO: ALAIDE REIS ARAÚJO
AGRAVADO: QUITERIO INACIO AMORIM
AGRAVADO: MOISES FRANCISCO DOS SANTOS
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR,
Relator(a) Convocado(a), no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL
virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR os Agravados: QUITERIO INACIO AMORIM, ALAIDE
REIS ARAÚJO, IRENILDES BELÉM DE SANTANA, JOSE MINEIRO, JOSIAS DE ARAÚJO NETO, MARIA DOMINGAS LOPES
DA SILVA, PAULENE LOPES ARAÚJO, SR. FELIPE, SR. JOÃO BATISTA, SR. SANTANA, TENENTE ARAUJO com endereço
no LOTEAMENTO COCAL 2° ETAPA, LOTE 63 S/N- ZONAL RURAL- 77635000, RIO SONO-TO, do DESPACHO constante do
evento 41 dos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006612-77.2020.8.27.2700. DESPACHO: “Tendo em vista o teor da
certidão lavrada no evento 12 da Carta de Ordem n. 00127396220208272722, a qual certifica que “deixei de intimar os demais
agravados em razão da não localização dos mesmos naquela localidade” e, visando evitar futura alegação de nulidade, intimemse os respectivos agravados por edital, para querendo, no prazo de quinze dias apresentar as devidas contrarrazões ao agravo,
nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após o decurso do prazo, volvam-me conclusos. Cumpra-se.

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

Processo n. 0000900-71.2018.8.27.2702 – Inventário
Autor: Aliete Moreira Ayres
Réu: Maria Ayres Cabral
Réu: Jose Moreira Cabral
Réu: Adail Moreira Aires
Réu: Djalma Moreira Aires
Réu: Jose Maria Moreira Aires
Réu: Gustavo Moreira Fernandes
Réu: Paulo Ferreira Guimarães Junior
Réu: Taize Ayres Guimaraes
Réu: Espólio De Albetiza Moreira Ayres Guimarães
Réu: Cristiane Ayres Guimarães
Réu: Gilson Moreira Ayres
Réu: Ana Paula Moreira Bezerra
Intimação dos requeridos: “SENTENÇA. (...) No evento 124 e 165 fora intimada a parte requerente para que desse andamento
ao processo, sob pena de extinção e arquivamento, todavia, quedou-se inerte. É o relato, em síntese. Decido. Prevê o art. 485,
III, do CPC, que o processo é extinto, sem julgamento de mérito, quando "por não promover os atos e diligências que lhe
competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias". No caso sob análise, o processo encontra-se paralisado há mais de
trinta dias e a parte interessada não diligenciou por seu prosseguimento, apesar de devidamente intimada. Desta forma,
caracterizado seu desinteresse, outro caminho não há que não extinguir o presente processo sem julgamento de mérito, e assim
o faço, determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de
Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
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1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:
PRAZO: 15 DIAS
AÇÃO PENAL nº 00005732420218272702
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusados: WEMERSON ALVES DE ANDRADE
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) WEMERSON ALVES DE ANDRADE, vulgo “já morreu”, brasileiro, solteiro, ajudante geral,
portador do CPF nº 037.502.611-80, nascido em 11/06/1991, natural de Frutal/MG, filho de Sônia Claudionor Alves e José
Marcondes de Andrade, localizado em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar,
através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e alegar tudo
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de
instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade,
o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 30 de março de
2022. Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito.

ARAGUAÇU
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000598-96.2019.8.27.2705 chave do processo
684660525619 Ação: Obrigação de Fazer C/C Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais Requerente:
Raquel de Oliveira Lopes Requerido BRUNO BATISTA DE SOUZA Prazo: 20 dias Finalidade: INTIMAR (devedor) BRUNO
BATISTA DE SOUZA 05326739640 (DOCTOR LIFE), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
32.961.359/0001-11, atualmente com endereço incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento em execução (evento 36 - R$ 7.487,55), advertindo-o(a), que não ocorrendo o pagamento, o débito será acrescido
de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários de advogado de 10% (dez por cento), a ser calculada sobre o total da
dívida exequenda, bem como que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (dias), nos próprios autos, contados do término
do prazo para pagamento (art. 523, § 1º e 525, do NCPC).

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0002225-04.2020.8.27.2705 Ação: Interdição
Requerente: Maria Aparecida da Silva, requerida Dayane Silva Santos.Prazo: 10 dias.Finalidade: FAZ SABER a quantos o
presente Edital de Publicação de Sentença, virem ou dele tiverem conhecimento, que foi proferido sentença nos autos acima
mencionados, conforme teor a seguir transcrito: “ Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para decretar a interdição
total de Dayane Silva Santos, nomeando-lhe curador(a) para todos os atos da vida civil, sua mãe, Maria Aparecida da
Silva, a qual incumbe representá-la na defesa de seus direitos principalmente, frente aos órgãos públicos da
administração em geral (INSS, Unidades de Saúde) e privados (bancos em geral e outros), extinguindo-se o processo
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Lavre-se o termo de curadoria
definitiva, especificando os poderes do curador frente ao exercício de gerir a vida do curatelado, nos termos acima delineados.
Após, intime-se o(a) curador(a) nomeado(a) para assiná-lo em cartório, no prazo de cinco dias. Transitada em julgado, inscreva a
sentença no Registro de Pessoas Naturais de Araguaçu-TO, bem como providenciem a sua averbação no assento de
nascimento do(a) interditando(a), nos termos dos artigos 89, 92 e 107, § 1°, da Lei n° 6.015/73, publicando-a imediatamente na
rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Tocantins e na Plataforma de Editais do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, onde deverá permanecer por 06 (seis) meses, bem como na Imprensa local por uma vez e na Oficial por 03 (três)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interditado(a) e do(a) curador(a), causa da interdição,
os limites da curatela, conforme dispõe o artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem. Cumpra-se. Araguaçu, 26 de
julho de 2021 Jossanner Nery Nogueira Luna – Juiz de Direito Respondendo.

ARAGUAINA
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°
00250888220198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual JAMAILSON SANTOS FEITOSA, vulgo “Jacó”,
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brasileiro, autônomo, solteiro, nascido aos 03.07.1988, natural de Araguaína/TO, portador do RG nº 837674 SSP/TO, CPF nº
044.392.821-56, filho de Tereza Tenório dos Santos, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito
no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 129, § 2º, inciso
III (perda ou inutilização do membro, sentido ou função), c/c artigo 61, inciso II, “c”, ambos do Código Penal, na forma do artigo
69, “caput”, do mesmo diploma legal. 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, 27 de
abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. 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°
00140068320218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual LUCION BENIGNO DE ARAÚJO, motorista, convivente
em união estável, nascido em 06/11/1972, com 46 anos, natural de Araguaína/TO, filho de Francisco de Assis Anselmo Araújo e
Maria Lúcia Benigno de Araújo, CPF n.º 778.922.591-04, RG n.º 256360 SSP/TO, filho de Tereza Tenório dos Santos, sendo o
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 218-A, caput, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma
do art. art. 70, ambos do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida,
contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será
publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Araguaina-TO, 27 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. 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°
00015065320198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual IVAN NEVES DE ABREU, brasileiro, auxiliar de serviços
gerais, convivente em união estável, nascido em 20/06/1992, filho de Luivan Gomes de Abreu e Zenaide Neves dos Santos, RG
991.350 SSP/TO, CPF 049.808.561-95, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de
15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso e no artigo 157, §2º, Inc. I,
por duas vezes, em concurso formal impróprio de crimes, na forma do artigo 70, caput (segunda parte). 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, 27 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima–
Estagiário. 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°
00116967520198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual EDIVAN ALVES DA SILVA, brasileiro, solteira, auxiliar
de serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascida em 16/07/1986, filho de João Batista Ferreira da Silva e de Adalgiza Alves
da Silva, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o
acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
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penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro e 331,
“caput”, do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, “caput”, do mesmo Código.. 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, 27 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de
Lima– Estagiário. 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°
00102090220218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual SAIMON DA COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, natural
de Araguaína/TO, nascido em 01/05/2001, filho de Leila Mamedio da Costa, CPF n.º 074.455.891-39, sendo o presente para
CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos
pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si
move a Justiça Publica, por incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando,
embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o
presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos
e legais efeitos. Araguaina-TO, 27 de abril de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima– Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira
Junior - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos
de Procedimento Comum Cível, processo n° 0005043-23.2020.8.27.2706 requerida DEUSUITA PEREIRA LIMA, em face de
ELIAS ARAUJO FELIX, sendo o presente para intimar a exequente, Sra. DEUSUITA PEREIRA LIMA, brasileira, convivente em
união estável, doméstica, portadora do Registro Geral nº. 1.058.049, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº.
034.438.361-00, sem endereço eletrônico, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar,
através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução
do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos 27/04/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, técnica judiciária, que o digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos
de Procedimento Comum Cível, processo n° 0021946-36.2020.8.27.2706 requerido por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS
SANTOS, em face de M. C. L. DOS S. e Outro, sendo o presente para citar os requeridos, na pessoa de sua genitora, Sra.
MAISA MAGALHÃES DE ARAUJO, inscrita no CPF sob o nº 044.273.331-33, estando em lugar incerto e não sabido, para todos
os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia
e confissão, com fundamento nos artigos 335(Codigo de Processo Civil) e 344 do CPC/2015. 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 Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04/04/2022. Eu, Ana
Cláudia Sousa da Silva, Técnica Judiciária, que o digitei e subscrevi.

3ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0003832-54.2017.8.27.2706, Chave nº 567615915317, proposta
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por RAI MARQUES SOUSA SILVA representado legalmente por sua genitora, MARIA SIMONE DE SOUSA MACELINO em
desfavor do PRATA INFORMÁTICA LTDA, sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) PRATA INFORMÁTICA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.548.586.0002-65, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 10.684,79 (Dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais,
setenta e nove centavos)., acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação
(artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos
do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "INTIME-SE PRATA LIMITADA, por meio de
edital, com prazo de publicação de 30 dias (inciso III do artigo 259 do Código de Processo Civil), para efetuar o pagamento
voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual
de 10% e, outrossim, de honorários de advogado de 10% (parágrafos 1º a 3º do artigo 523 do Código de Processo Civil), bem
como expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 525 do Código de Processo Civil).Deverá a Executada ater-se ao
prazo estabelecido no artigo 525 do Código de Processo Civil, bem como à certidão juntada no evento 110. E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de de Abril de 2022 .Eu Darcinéa Pereira Ribas
Scalon, Servidor(a) do Judiciário, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0022869-33.2018.8.27.2706, Chave nº 370054898518, proposta
por FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA (FERPAM BORRACHAS) em desfavor do ROGERIO DA SILVA BATISTA,
sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) ROGERIO DA SILVA BATISTA, inscrito no CPF sob o nº 929.213.88120, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 14.198,95(Catorze
mil cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre
o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Determino
a intimação do executado para efetuar o pagamento da quantia de R$ 14.198,95, na forma do artigo 523 do Código de Processo
Civil, sob pena de fixação de multa de 10% e honorários advocatícios também em 10%. Intime-se.E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de Março de 2022.Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon,
Servidor(a) do Judiciário, que digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito.

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

Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5218426
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 001414630.2015.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOSEFA DIAS DOS SANTOS inscrito(s) sob o
CPF/CNPJ nº 188.563.651-20, sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), para tomar ciência do inteiro teor do
Despacho proferida no evento n.º 89 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) " Ante o exposto, DEFIRO os pedidos
formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão
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 da executada, indisponibilidade essa
limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Promova por
intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de créditos; 2. Proceda com a
indisponibilidade de bens imóveis da executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao
realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo
alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 4. Intimem-se as partes da presente
decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal
do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia.
Após, volvam os autos para suspensão do processo nos termos do artigo 40 da LEF. Intime-se". E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de
Abril de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de
Direito.
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Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5237133
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 000762394.2018.8.27.2706/TO, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de AFA CONSTRUÇÕES LTDA e ANTONIO
FERNADES AUMONDES inscrito(s) sob o CPF nº 334.038.990-04 e CNPJ: 10.494.230/0001-08, sendo o mesmo para
INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 dias, para tomar ciência do inteiro teor do Despacho proferida no evento
n.º 116 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) " Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente
para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos
bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de
Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. 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; 3. Sobrevindo alguma resposta o cartório
deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente em relação a mesma.Certifique nos autos o
decurso da suspensão do evento 45, e encaminhe o feito para o arquivo provisório. Intime-se. E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias 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 (dias) Nº 5249113
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 000960551.2015.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ROSALIA A. DE SOUZA, JOÃO HENRIQUE
JUNIOR AMARO DE ANDRADE, KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE inscrito(s) sob o CPF/CNPJ nº 07.131.783/000191, 011.116.591-17, 017.405.231-64 sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s), para tomar ciência do inteiro
teor do Despacho proferida no evento n.º 98 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: (...) “ Ante o exposto, DEFIRO os
pedidos formulados pela exequente para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do
CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens dos executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.
Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. 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;
3.Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente em
relação a mesma. 4. Cumpra-se na íntegra a decisão do evento 75.Intime-se.” E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de Abril de 2022. Eu,
MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000328-50.2011.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado JOSÉ CÍCERO BRAZ DOS SANTOS, brasileiro, união
estável, lavrador, nascido aos 14/01/1968, natural de Anadia-AL, filho de Maria Rosa dos Santos e José Braz dos Santos,
portador do RG n° 015.282 SSP/TO e do CPF n° 435.701.783-15, endereço: Rua Principal, s/n, Povoado Itaúba, Zona Rural,
próximo a caixa d'água, Auqustinópolis-TO. Atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de
Justiça lançada no evento 50. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 213
c/c art. 224, "a", do Código Penal Brasileiro. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e
não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, , INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do
Fórum local, 18/08/2022 às 13:30, a fim de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados
e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Eduarda da Silva Valadares, Servidora de Secretaria.
Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002196-46.2014.8.27.2710/TO, figurando
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como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado LINDONJHONSON DE MELO SANTOS, vulgo "Índio",
brasileiro, nascido aos 25/07/1981, natural de Imperatriz-MA, filho de Antonio Gonçalves dos Santos e JOSANA NUNES COSTA,
brasileira, solteira, desempregada, nascida aos 15/06/1986, natural de Almerim-PA, filha de Raimundo Ferreira da Costa e
Rosângela Ponte Nunes, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no
evento 01-doc 11- folha80. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 157,
§2°, incisos I e II, c/c art., 15 da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Pena. E como não tenha sido possível
intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a
comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 05/05/2022, às 13:30 horas, a fim de participar da
audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme
disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove (18/03/2019). Elaborado por mim, Benonias Ferreira
Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000138-24.2010.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado NILSON SOUSA ALVES, brasileiro, união estável,
lavrador, nascido aos 15/05/1987, natural de Tocantinópolis-TO, filho de Maria das Graças da Conceição Sousa, portador do RG
nº 915.707 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento
1, fls. 178 e EDIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS , brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido aos 09/07/1984, natural de
Imperatriz-MA, filho de Almirene da Conceição dos Santos, portador do CPF nº 015.772.581-26, atualmente em lugar incerto e
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 1, fls. 182. Referidos acusados encontram-se
denunciados nestes autos, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90. E
como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos, conforme retro apontado,
pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 04/05/2022 15:00, a fim
de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes - Técnico Judiciário, mat. 43074.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000138-24.2010.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado FRANCISCO LUCIO BRANDAO FILHO, brasileiro,
solteiro, vendedor, nascido aos 15/10/1986, natural de Governador Archer/MA, filho de Edmilson Lopes Lima e Maria Iracema de
Freitas, Lima, portador do RG n° 804.164 SSP/TO, atualmente em lugar incerto, conforme resgistra o bojo dos
autos. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 213 c/c art. 14, II, do Código
Penal Brasileiro. E como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos,
conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no
dia 25/07/2022 15:00, a fim de participar da audiência de instrução designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês abril de 2022. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes - Técnico Judiciário, mat.
43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50001896420128272710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ERNANDO LÁZARO LEONARDO, brasileiro, solteiro,
nascido aos 07/09/1989, natural de Buriti do Tocantins/TO, filho de Maria Antonio Nunes e Francisco Lázaro Leonardo, portador
do RG nº 774654 SSP/TO, residente na Av. Brasil, s/nº, Centro, Buriti do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não
sabido, conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado encontra-se denunciado art. 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, II, do
CP nestes autos. E como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos,
conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local,
23/02/2023 16:30, a fim de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser
qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à
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Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Clinton Alves Gomes - Técnico Judiciário, mat. 364700.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara desta Comarca de Augustinópolis, Estado
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000370-02.2011.8.27.2710/TO, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado HELIESON DA COSTA ALVES, brasileiro, casado, lavrador, natural de
Araguatins-TO, nascido aos 26/07/1984, filho de Lourival Alves Pessoa e Pedrina Pereira Costa, atualmente em lugar incerto e
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 1 - Precatória6. Referido acusado encontra-se
denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com
as implicações da Lei nº 8.072/90. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não
sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum
local, no dia 06/04/2023 13:30:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e,
ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 26/04/2022. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de
Secretaria, matricula 358323.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5001120-33.2013.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ELON ROCHA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Baixinho”,
brasileiro, nascido aos 15/12/1976, natural de Curuca – PA, filho de Raimunda Cleia Rocha da Conceição, inscrito no CPF sob o
nº 664.470.542-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento
20. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do
Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro
apontado, pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 20/10/2022
13:30, a fim de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Maria Nilma Martins Silva - Técnico Judiciário, mat. 357960.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5001120-33.2013.8.27.2710/TO, figurando
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ELON ROCHA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Baixinho”,
brasileiro, nascido aos 15/12/1976, natural de Curuca – PA, filho de Raimunda Cleia Rocha da Conceição, inscrito no CPF sob o
nº 664.470.542-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento
20. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do
Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro
apontado, pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 20/10/2022
13:30, a fim de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Maria Nilma Martins Silva - Técnico Judiciário, mat. 357960. Alan Ide Ribeiro da Silva,
Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 00025021020178272710, figurando como autor o Ministério Público
do Estado do Tocantins e como acusado ADRIANO DAS CHAGAS OLIVEIRA, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro,
nascido aos 16/08/1996, natural de Imperatriz – MA, filho de Luiz dos Santos de Oliveira e de Francisca Gonzaga dos Santos,
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 12.
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal Brasileiro. E
como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo
presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 09/11/2022 14:30:00, a
fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
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interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte (27/04/2022). Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais,
Servidora de Secretaria, matricula 358323. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00000136820158272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s): SAMUEL ARAÚJO DOS SANTOS, brasileiro, união estável, garçom, nascido aos 30/08/1991, natural de
Imperatriz – MA, filho de Sebastião Ferreira dos Santos e Maria de Jesus Silva de Araújo, RG nº 035011262008-0 SSP/MA, CPF
sob o nº 044.733.173-66, residente na Rua João Lisboa, nº 196, Centro, Davinópolis – MA, encontrando-se atualmente em lugar
incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 95. Referido(s) acusado(s) encontra(m)se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do art. 33 e art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº
8.069/90 c/c art. 69 do Código Penal. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e
não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO do acusado mencionado para responder à
acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 55 da Lei nº 11.343/2006), podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no
máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos
autos por dez dias, estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço
eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do
Tocantins. Elaborado por mim, Eduarda da Silva Valadares, Servidora de Secretaria.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃP 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 00001693620188272715, que a justiça pública move contra o
apenado MATEUS LACERDA DE SOUZA, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 19/06/1998, RG nº 1.376.291
SSP/TO, filho de Antônio Marques de Souza e Vanindete Lacerda da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, por
infração no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, conforme consta dos autos, fica (m) intimado (s) pelo presente para que efetue o
pagamento da Multa Criminal no valor de RR$ 401,82 (quatrocentos e um reais e oitenta e dois centavos), 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 26 de abril de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira,
Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente.

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse
meio INTIMA a Vítima JUCILAINE VIANA DE JESUS, brasileira, casada, agricultora, nascida aos 09/05/1992, natural de
Almas/TO, filha de Juscilino de Jesus Evangelista e Douralice Viana de Oliveira, CPF nº 030.935.391-29, e RG n° 964.115,
SSP/TO, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca
de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002469-42.2020.8.27.2701,
conforme resumo abaixo transcrito: " Diante do exposto, aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a
medida anteriormente decretada e DECLARO EXTINTO O FEITO, o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c
artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da medida e a extinção da presente cautelar,
informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas
ofensas ou perigo de agressão. Caso não seja encontrada, intime por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o
prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de praxe. Dianópolis, 19 de abril de 2022. Baldur Rocha Giovannini Juizs de Direito ". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 26 de abril de 2022. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora
da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini - Juiz Direito, digitei, conferi e assinei.
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Vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 500020579.2011.8.27.2701, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de PASTO VERDE COM DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA. E, como esteja(m) em lugar incerto e não sabido, conforme cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de
Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n.
C-58/2010, no valor de R$ 78.997,43 (setenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), ou
garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o
pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta)
dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, sendo o mesmo, publicado no Diário da Justiça deste
Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 26 de abril de 2022. Eu, Teolliana Cardoso Gomes,
Técnico (a) Judiciário (a), digitei e conferi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 000254929.2018.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de CAPIM DOURADO IND.E COM.DE BEBIDAS LTDA. E,
como esteja(m) em lugar incerto e não sabido, conforme cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência,
fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem
a dívida com juros e multas de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa nº C1012/2018, no valor de R$ 34.669,77
(trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), ou garantir a execução nomeando bens
à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m)
intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é
passado o presente Edital, sendo o mesmo, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e
Comarca de Dianópolis-TO, 26 de abril de 2022. Eu, Teolliana Cardoso Gomes, Técnico (a) Judiciário (a), digitei e conferi.

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Autos n. 00001723720228272719
Ação: Usucapião.
FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados acerca da presente ação, tendo como objeto uma área de terras rural de
12,1 hectares (2,5 alqueires goianos) cravada no interior da Gleba A, Loteamento Pato Assado, matrícula 917, Livro RG – 2,
junto ao C.R.I. de Formoso do Araguaia – TO, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias contestar o pedido inicial, contados
da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla
circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 27 de
abril de 2022. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO
MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO.

GOIATINS
1ª escrivania cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Usucapião registrada sob o n. 000258066.2020.8.27.2720, na qual figura como requerente EDSON GOMES MOREIRA e Requeridos ANTONIO GOMES DE CASTRO,
JULIA CHAVES DE CASTRO e ALBERTINA MOREIRA LIMA DE CASTRO, e por meio deste, CITAR o(s) demandado(s) e os
confinantes e os os demais interessados, bem como seus respectivos cônjuges, possam oferecer contestação, por petição, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com
que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre
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as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou
com o fundamento da defesa (art. 343). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins -TO, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de Abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).. Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito auxiliar desta Comarca de Goiatins – Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este
Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Inventário, DIREITO CIVIL registrada sob o n. 000016916.2021.8.27.2720/TO, na qual figura como requerente JORGE SOARES PINTO NETO, KAMILLY EDUARDA DA SILVA
CAMILO SOARES e REYSON DA SILVA CAMILO SOARES, e por meio deste CITAR os terceiros interessados, atualmente em
lugares incertos e não sabido, para, na forma do mencionado artigo, a fim de que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem
sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente
edital para conhecimento de todos, que será publicado na forma da lei e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO,
nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e
vinte e dois (2022). Eu, Marinêz Alves Bezerra Vila – Técnica Judiciária, mat. 247934, que digitei – JOSE CARLOS FERREIRA
MACHADO - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO – Juiz de Direito substituto automático desta Comarca de Goiatins –
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem,
que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Usucapião registrada sob o n. 000285668.2018.8.27.2720, na qual figura como requerente PEDRO SOUZA LIMA DA SILVA CARVALHO e Requeridos GRUPO DE
PESSOAS DESCONHECIDAS e TRANSESTÂNCIA TRANSPORTES LTDA, e por meio deste, CITAR o(s) demandado(s) e os
confinantes e os os demais interessados, bem como seus respectivos cônjuges, possam oferecer contestação, por petição, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com
que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre
as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção
do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de
oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou
com o fundamento da defesa (art. 343). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de Abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2022). Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142.

1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Excelentíssimo senhor Gilson Coelho Valadares, juiz de direito, respondendo pela Comarca de Goiatins-Tocantins, conforme
Portaria N° 546, de 11 de março de 2022...
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou tomarem conhecimento que, com observância das formalidades legais
e mediante termo juntado eletronicamente no sistema eproc, foram SORTEADOS, na data de 25.04.2022, conforme lista abaixo,
cidadãos e cidadãs residentes e domiciliados na Cidade de Goiatins-TO, para servirem entre os dias 09 a 13 de maio (primeira
semana) e de 16 a 20 de maio de 2022 (segunda semana), na 1ª temporada de júri do ano de 2022, com aberturas
previstas para às 9:00hs.
Os jurados sorteados deverão comparecer no salão do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Goiatins-TO, situado na
Avenida Bernardo Sayão, centro, no dia e hora designados acima para as respectivas sessões, sob pena de multa, nos
termos do art. 434 do CPP.
-25 JURADOS TITULARES E 10 SUPLENTES PARA PRIMEIRA SEMANA DE JULGAMENTO: (09 a 13 de maio) de 2022.
JURADOS TITULARES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-WESLEY PEREIRA LEITÃO
- WILSON SILVA DO NASCIMENTO
RULSINEY RODRIGUES LIMA
ELIANA DE SOUSA MORAIS
ELSIVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS
ANTONIO CARLOS R. BARROS
MARIA JOSÉ AVELAR DA SILVA
ALCIMAR PEREIRA DE CARVALHO
CARLITO GOMES COELHO
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA
WILSON PEREIRA DOS SANTOS
LEVI DA SILVA CARVALHO
SANTANA PEREIRA LIMA
SANDRA QUIXABA DA SILVA
AILTON TAVARES DE SOUZA
ANA PAULA ARRUDA DA SILVA
EUCLECIA ALVES TEODORO DOS SANTOS
LETICIA FERNANDES DE SOUSA
ABRÃO MAURICIO DE ANDRADE
GILDEAN ROCHA DA PAIXÃO
VALDIRENE DOS SANTOS SAORIN
IDENE PEREIRA DE MENEZES SOARES
PÂMELA DOS REIS SANTANA
AUGUSTO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR
NOEMIA RAMOS CRUZ TOMAZI

JURADOS SUPLENTES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HÉLIO MASLO SILVA COSTA
JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA
ANTONIO FERREIRA DA COSTA
ROSANA DA SILVA CASTRO
MARIA DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS
ROBERTO ALENCAR CASSIMIRO
IRACI PEREIRA DA SILVA GUIDA
MICHELE PEREIRA GOMES
GENELICE CARVALHO VIEIRA
RISHARDSON LIMA TEIXEIRA

-25 JURADOS E 10 SUPLENTES PARA SEGUNDA SEMANA DE JULGAMENTO: (16 A 20 DE MAIO DE 2022).
JURADOS TITULARES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ELIZON FERREIRA CAMPOS
MARLY GOMES SOARES
CLEDSON AQUINO SOARES
MARIA FERREIRA LIMA
MARIA DA VEIGA SANTOS
MARCIO DO NASCIMENTO GOMES
ANTONIO MARCOS CÂMARA VILA
MARIA ENI SANTOS DA SILVA
ANA CELIA ROSA DA SILVA
ANTONIO MARIANO DE ALENCAR NETO
ALZIMEIRE DIAS BRITO
DIÓGENES LIMA FILGUEIRAS
JOANE FEITOSA SIRQUEIRA
ESTER BRITO SILVA
GLEICIELE SOUSA CARVALHO
CLEONICE MORAIS DA SILVA
STÊNIO FREITAS SOUSA
LUIZ SANTOS PEREIRA DA ROCHA
MARCOS FERREIRA ROCHA
OSVALDO SOUSA ALVES
ELIZANIA MAURÍCIO DA SILVA
AMADEUS ALVES GUIMARÃES
ANA CLÉIA GOMES DA SILVA NASCIMENTO
DILZAMAR CARVALHO LEAL SANTOS
FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES
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JURADOS SUPLENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ERIELDA DE ANDRADE SOUSA
JOSÉ RIBAMAR CÂMARA VILA
NELITA DE SOUSA CUNHA
LILIANE SAORIN COÊLHO
LUCINALVA PEREIRA LIMA
ALDETE MORAIS RODRIGUES
JANETE OLIVEIRA COÊLHO
OSILENE MIRATO DOS SANTOS
WENDERSON MORAIS DA SILVA
ARIDES ROCHA ALENCAR QUIXABA

E para que não se possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e Diário
Eletrônico da Justiça, nos termos da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca da de Goiatins-TO, aos 26 de abril de 2022.
Eu, Elisânia M. de Andrade, diretora de secretaria, lavrei e subscrevo.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de citações com prazo de 30 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e
Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM n. 0005688-37.2019.827.2721, movida por M.A.R DOS S em face
de ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES MOREIRA e ROMILDES MENOSSI MOREIRA, sendo que, por meio deste,
fica CITADA a requerida ROMILDES MENOSSI MOREIRA, brasileira, CPF n. 305.962.888-24, de todo teor da presente
ação (evento 1-INIC1), para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros
os fatos articulados na inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla,
que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local,
na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 26/04/2022. Eu,
Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi o presente.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito nesta 2ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância, Juventude e Precatórias da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de DIVÓRCIO
LITIGIOSO n. 0004409-79.2020.827.2721, movida por S.R. dos S., em desfavor de JOSÉ MARTINS PEREIRA DOS
SANTOS, brasileiro, casado, lavrador, CPF n. 395.836.862-04, nascido em 04/5/1964, filho de Pedro Martins dos Santos e
Antonia Pereira Lima; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e que, por meio deste fica CITADO de todo teor
da presente ação (evento 1-INIC1), para, querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como
verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo
Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard
do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins,
26/04/2022. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Juiz de Direito

Sentenças

Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0002994-95.2019.8.27.2721/TO
Exequente: P.M.N. DA S.
Executado: MARCOS DIONE DA SILVA BATISTA, brasileiro, solteiro, açougueiro, filho de Osmarina Pereira da Silva e de José
Ribamar Batista Romão, CPF n. 011.797.291-61
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro
no artigo 485, inciso III do CPC. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do exequente ser beneficiário da justiça gratuita, fica
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suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a
contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC).
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 20/4/2022, às 16:23:46.
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIMENTOS Nº 0004209-43.2018.8.27.2721/TO
Exequente: C.E.M.D.
Executado: CARLOS ANDRÉ ALEXANDRE DIAS, brasileiro, união estável, motorista, filho de Jucileide Alexandre da Silva, e de
João Gomes Ferreira Dias, CPF n. 030.200.581-12
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em
face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015).
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 20/4/2022, às 16:23:48
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0000609-72.2022.8.27.2721/TO
Exequente: K.B.S.S.
Executado: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de Antonio Pinto dos Santos e de Francisca Pereira
dos Santos, CPF n. 004.409.271-70
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.
Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual
mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os assistidos não puderem
satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na distribuição. Guaraí-TO, data pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Data e Hora: 20/4/2022, às 16:23:40

GURUPI
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados

CARTA PRECATÓRIA: 0006260-82.2022.8.27.2722
Ação: AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E REVISIONAL DE ALIMENTOS
Juízo de Origem: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS/SP
Processo de Origem: 1004237-32.2018.8.26.0066
Requerente: JOÃO ANTONIO DA COSTA
Advogados: LEANDRO APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO - OAB/SP nº 242.814 E ROGÉRIO AUGUSTO GONÇALVES –
OAB/SP nº 245.508
Requerida: ISABELA ALICE DO NASCIMENTO COSTA
Finalidade: Inquirição de Testemunha
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 8): "Vistos, 1 - Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 11 de maio de
2022, às 16h30min. 2 - Após esgotada a prestação jurisdicional deprecada, comunique-se o juízo de origem informando o
número da carta precatória eletrônica e da chave de segurança gerada, bem como informando que a devolução da carta
precatória não se dará por meio físico ou por malote digital, estando disponível a qualquer tempo para consulta pelo e-PROC
(Art. 17, § 2º, Instrução Normativa nº 05 de 24 de outubro de 2011, publicada no Diário da Justiça eletrônico nº 2754 de 25 de
outubro de 2011). Em seguida, baixem-se os autos no sistema eletrônico. 3 - Proceda a escrivania a todos os atos de
comunicação necessários para realização de audiência. Às providências. Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria
Bellezzia – Juíza de Direito”
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br

3ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
INTIMANDO: DAURIA PIMENTA DE ANDRADE, CPF/CNPJ nº 42759846172 atualmente em lugar incerto e não sabido.
OBJETIVO: Intimar para no para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis
(evento 128) são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art.
854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob pena de liberação dos valores a parte exequente. No Cumprimento de
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sentença em que lhe é proposta por ATACAREJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP. REQUERENTE:
ATACAREJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP. REQUERIDO: DAURIA PIMENTA DE ANDRADE
AÇÃO: Cumprimento de sentença. Processo: nº 0000104-88.2016.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi. JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de
Direito

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de citação

Ação Penal nº 0003637.45.2022.827.2722
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: OSIEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR
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 Osiel Moreira da Silva Júnior, vulgo “Tchu”, brasileiro, solteiro,
nascido aos 12 de julho de 1.999, natural de Gurupi-TO, filho de Fabiana Coêlho de Oliveira da Silva e Osiel Moreira da Silva,
portador do RG nº 7313014 SSP, como incurso nas penas do artigo incurso no art. incurso no art. 155, §4º, inciso IV do Código
Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo
de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas
que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e
conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário
da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 19 de abril de 2022. Eu,
Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito.

ITAGUATINS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 961/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 25 de abril de 2022
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Itaguatins-TO.
DR. 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 o disposto no Art. 24 do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, o qual prescreve: "Se os trabalhos correcionais
não puderem ser concluídos no prazo previsto, poderá o Diretor do Foro baixar ato prorrogando a data do encerramento.";
CONSIDERANDO que não houve tempo suficiente para a finalização dos trabalhos correicionais;
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR para o dia 30.05.2022 a data de encerramento da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de
Itaguatins/TO, bem como nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

NOVO ACORDO
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 911/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 19 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 que dispõem os artigos 42, "n" e 104, ambos da LC nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins;
CONSIDERANDO os artigos 174, II da Lei nº 1.818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a Decisão Nº 4769 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO (evento 4011153);
CONSIDERANDO a Portaria Nº 292/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 11 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 15 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a solicitação expedida no ID nº 1256385 e ID nº 1329537, em que a Comissão Permanente de Sindicância
solicita expedição de nova portaria, devido a alteração dos novos membros da Comissão de Sindicância, bem como a
convalidação dos atos praticados pela comissão anterior, e a concessão de novo prazo para o prosseguimento do feito até o
relatório final;
RESOLVE:

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5174 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

19

Art. 1º DESIGNAR os atuais membros da Comissão Permanente de Sindicância para prosseguirem com a apuração dos fatos
narrados nos eventos inicias. Composta pelos seguintes servidores: SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER (Escrivã Judicial,
matrícula nº 89922, Presidente da Comissão, LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA, Técnico Judiciário, matrícula nº
167441, membro, AURÉCIO BARBOSA FEITOSA, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 252945, membro, RAELZA FERREIRA
LOPES, Técnica Judiciária, matrícula 99624, suplente, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão e dar
continuidade, aos trabalhos de apuração e julgamento dos fatos de que trata o Processo SEI nº 21.0.000022366-0, convalidando
todos os atos já praticados.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
Art. 2º - FIXAR o prazo de trinta (30) dias para a sua conclusão e apresentação do relatório final, podendo, em caso de
justificativa, ser eventualmente prorrogado por igual período (na forma do §3º do Art. 166 da Lei nº 1818/2007).
Art. 3º - DETERMINAR ao (a) Senhor (a) Secretário (a) que providencie as instalações nas dependências do foro local para a
referida comissão, ficando os seus membros autorizados a utilizarem computador e impressora para levar a bom termo os seus
trabalhos.
Art. 4º - DETERMINAR aos Senhores oficiais de Justiça que promova as intimações, notificações e/ou citações necessárias
solicitadas pela comissão sindicante/processante.
Art. 5º - O procedimento deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e deverá ser atribuído ao Presidente da Comissão a partir
de então.
Publique-se. Cumpra-se.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Sentenças

INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0043450-97.2018.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
REQUERENTE: ROSÂNGELA BEZERRA DA SILVA - CPF: 59656093100
REQUERIDO: JUANNAN DA SILVA BASTOS
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... IV - Dispositivo Por isso, ACOLHO o pedido contido na inicial para determinar a REINTEGRAÇÃO do autor
na POSSE da área total do imóvel especificado na peça exordial, o que faço com fundamento no art. 1.210 do Código Civil. Por
conseguinte, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Não cumprida espontaneamente a decisão no
prazo de 10(dez) dias, autorizo desde já o uso de força policial, se for o caso. Condeno a parte requerida no pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa), consoante disposto no
art. 85, § 2º do CPC. Int. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0040830-44.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
REQUERENTE: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL - CNPJ: 34892009000176
REQUERIDO: ROSÂNGELA ALVES XAVIER SANTOS - CPF: 81253907153
REQUERIDO: VANILTON ROCHA PIRES - CPF: 57750661115
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”...IV – Dispositivo Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para: a) DECLARAR rescindido o
contrato de locação existente entre as partes; b) CONDENAR a parte requerida a pagar o valor dos locativos devidos no período
indicado na inicial, devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 1% ao mês
(CC, art. 406, c/c art. 161, § 1º, do CTN), contados do vencimento de cada parcela (CC, art. 397). Por conseguinte, resolvo o
mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Int. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0029329-93.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
REQUERENTE: JOELI ALVES DOS SANTOS - CPF: 70592519104
REQUERIDO: ADRIANA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - CPF: 28454681809
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a
ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência para seu nome do domínio do
imóvel descrito na inicial junto ao CRI competente e à Secretaria de Finanças do Município de Palmas, ficando a seu cargo as
despesas necessárias, bem como proceder ao pagamento dos débitos de IPTU que recaem sobre o bem, referente aos
exercícios 2010 a 2020. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Condeno o requerido
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Sentença publicada pelo sistema. Intimem-se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para apresentação de
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contrarrazões no prazo legal e, decorrido este, com ou sem manifestação, remetam-se o feito ao Tribunal de Justiça do
Tocantins.EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00299599120168272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA FILHO
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA FILHO?, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 13/09/1997, natural de
São Miguel do Tocantins/TO, portador do RG n° 1.100.479 - SSP/TO e inscrito no CPF n° 048.095.351-18, filho de Aldemir
Ribeiro da Silva e de Roseny Batista da Silva, residente e domiciliado na Avenida LO-29, LT-13, QI 01, Qd. 1.306 Sul,
Palmas/TO, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0029959-91.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "O Ministério Público do
Estado do Tocantins, em 11 de setembro de 2016, denunciou ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA FILHO, vulgo XERIFE, brasileiro,
solteiro, autônomo, nascido aos 13/09/1997, natural de São Miguel do Tocantins/TO, filho de Aldemir Ribeiro da Silva e de
Roseny Batista da Silva, portador do RG n° 1.100.479 - SSP/TO e inscrito no CPF n° 048.095.351-18, residente e domiciliado na
Avenida LO-29, 13, QI 01, Qd. 1.306 Sul, Palmas/TO. Telefone (63) 98476-8747 ou (63) 98476-7487, imputando-lhe a conduta
delitiva a seguir narrada (evento 01): “(...)Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 12 de agosto de 2016, por volta das
02h20min, nas proximidades do estabelecimento comercial Bar da Brahma, nesta Capital, o denunciado foi preso em flagrante
delito por, consciente e voluntariamente, transportar uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .22, carregada com duas munições
intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que naquela data, Policiais Militares
foram acionados via SIOP, por meio de “denúncia” anônima, informando que haviam 03 (três) indivíduos em atitude suspeita e
armados, andando nas imediações do Bar da Brahma. Ao se deslocarem até o local, o 3° SGT/PM Bonfim Fragoso da Silva
abordou os indivíduos que estavam em um veículo Chevrolet Caravan, cor marron, placa MVN - 8959-TO, sendo que um deles
conseguiu fugir, ficando o denunciado e Edmar Pereira de Brito. Ao fazer a busca no interior do mencionado veículo, o militar
encontrou, embaixo do banco do motorista, uma arma de fogo tipo pistola, calibre .22, carregada com duas munições intactas,
conforme descreve Auto de Exibição e Apreensão, constante no Evento 1, fls 13, dos autos de inquérito policial. O denunciado
confessou ser o proprietário da arma de fogo, reservando-se o direito, porém, de esclarecer os fatos apenas em juízo. Assim
agindo, o denunciado ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA FILHO, vulgo XERIFE incorreu nas sanções do artigo 14 da Lei
10.826/2003, (...)”. Laudo pericial de eficiência em arma de fogo, evento 20 dos autos de inquérito policial. Laudo de vistoria para
fins de eficiência em arma imprópria, evento 21 dos autos de inquérito policial. A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2014,
com ordem de citação do réu para oferecimento da defesa preliminar (evento 03). Ao ser citado apresentou sua defesa no evento
42. Determinei que a escrivania incluísse o feito na pauta de audiência. Aberta a instrução processual, expliquei as partes que os
depoimentos seriam colhidos e registrados por meio audio-visual, nos termos do art.405, §§ 1º e 2º, do CPP. Foram inquiridas as
testemunhas Manoel Fragoso Bonfim da Silva e Matheus Fernandes de Brito, arroladas pelas partes. Em audiência de
continuação foram inquiridas as testemunhas Edmar Pereira de Brito, arrolada pelas partes.Após, iniciou-se o interrogatório com
a qualificação do acusado, devidamente cientificado sobre o direito de permanecer em silêncio, optou por responder às
perguntas.Na fase do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências.O Ministério Público e a defesa apresentaram
alegações finais orais. Em sede de alegações finais de forma oral o órgão ministerial requereu a absolvição do denunciado por
estar com arma por costume e nunca atirou, estavam duas munições intactas e nunca tinham sido utilizadas. Já a defesa em
sede de alegações finais, de forma oral, requereu a absolvição sumária do denunciado. Recebidos, vieram-me conclusos para
sentença. Entendo que o acusado não merece ser sancionado penalmente, pois não violou o bem jurídico tutelado pela norma
em comento, qual seja a incolumidade pública. Com efeito, verifica-se que a arma encontrava-se dentro do automóvel, sem que
se tenha comprovado que o acusado a tenha exibido para alguém, seja naquele momento ou em tempo anterior. Ademais, não
há registro de que ele seja dado à prática de crimes. Desta forma, ainda que estivesse portando a arma (já que dispunha de fácil
acesso a ela), não cometeu crime, pois não vulnerou a paz social. Diante do exposto, absolvo sumariamente o acusado
Alessandro Sousa Abreu, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código Penal. Conquanto o acusado esteja sendo absolvido,
a arma e munições apreendidas serão encaminhadas ao Exército, com fundamento no art. 25 da Lei 10.826. O processo será
encaminhado à SECRIM para as intimações e demais providências previstas no Manual de Procedimentos Criminais do
Tocantins. P.R.I. Não havendo recurso, arquive-se. Palmas/TO, 16/11/2021. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA - Juiz de
Direito." Palmas, aos 26/04/2022. Eu, KIRCK MAX DE MEDEIROS MELO, digitei e subscrevo.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
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AUTOS Nº 00016681320188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: FRANCISCO FLAUBER RODRIGUES
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) FRANCISCO FLAUBER RODRIGUES, brasileiro, casado, repositor de mercadorias, portador do RG n°
1.471.335 - SSP/TO, inscrito no CPF n° 043.263.583-19, nascido aos 03/10/1992, natural de Jaguaribe-CE, filho de Maria
Elineuda Rodrigues?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0001668-13.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] 2.
FUNDAMENTAÇÃO: Na peça acusatória, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito previsto no artigo 217-A,
caput, do Código Penal, o qual possui a seguinte redação: Art. 217-A Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 (catorze) anos. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. O conjunto probatório carreado aos autos, os
depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e as oitivas das vítimas, realizadas por meio de depoimentos
especiais, comprovam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável em face de M. E. F. S. e S. F. S. As especificidades de
cada caso serão tratadas separadamente. Boletim de Ocorrência nº 75414E/2017 (evento 1, INQ1, fls. 2-3, do IP); Laudo Social
n.16.0804.11.17 (evento 3, LAU1, do IP); referente à vítima M. E. F dos S.; Laudo Psicológico n.12.0829.11.17 (evento 3, LAU2,
fls. 1-2, do IP); referente à vítima M. E. F. dos S.; Laudo Psicológico 12.0828.11.17 (evento 3, LAU2, fls. 11-12, do IP) –
referente à vítima S. F dos S.; Laudo Social 16.0803.11.17 (evento 3, LAU3, do IP)- referente à vítima S. F. dos S.; Demais
depoimentos prestados em juízo. 2.1 Vítima M. E. F. dos S, nascida aos 24/2/2015: A materialidade delitiva está fundamentada
no Laudo Social n.16.0804.11.17 (evento 3, LAU1, do IP), no Laudo Psicológico n.12.0829.11.17 (evento 3, LAU2, fls. 1-2, do IP)
e nos depoimentos prestados perante este juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos
fundamentos acima. A vítima M. E. F. S. informou que fez um desenho para a escola informando os abusos que sofria e narrou
em fase judicial (depoimento especial), em síntese, que à época dos fatos, o réu iniciou dando presentes, até que
frequentemente passou a chamar as vítimas para sua casa, para que brincassem e, em uma dessas ocasiões, ele tirou suas
roupas, momento em que passou a assediá-las. Afirmou que nas diversas noites que dormiam na casa do acusado, ele abusava
delas, tirava suas roupas e começava a pegar na bunda, na vagina e amaciar o corpo. A vítima relatou que acontecia na sala, no
banheiro, até mesmo no quarto de sua tia quando ela estava dormindo. Acrescentou, ainda, que após os abusos o acusado agia
como se nada tivesse acontecido e as presenteavam para que ficassem caladas, no entanto, em um determinado dia a vítima
negou-se a ir para a casa do acusado, foi quando sua mãe passou a desconfiar, no entanto, a mesma só passou a ter
conhecimento dos fatos quando a vítima contou para sua professora. Em que pese tenha constado no Laudo de Exame de
Corpo de Delito nº 03.0260.11.17, evento 03, LAU2, fls. 3-4, do IP que não há sinais externos de lesão corporal, hímen íntegro
(sem sinais de violência), que não há como afirmar se houve ato libidinoso diverso de conjunção carnal, a materialidade do crime
foi demonstrada através da Avaliação Social e Relatório Psicológico, nos quais se constatou a violência sexual e psicológica,
conforme trechos colacionados a seguir: [...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a
palavra da vítima possui especial relevância nestes casos, pois são praticados às ocultas, desde que esteja em consonância com
as demais provas acostadas nos autos (Edição n. 151, Jurisprudência em Teses). Embora o acusado tenha negado a prática dos
crimes, a vítima M. E. declarou que Francisco pegou em sua bunda, na vagina e amaciou seu corpo, seu depoimento em juízo foi
coerente e coaduna com o que foi averiguado em fase policial nos laudos de avaliação psicológica e social. 2.2 Vítima S. F. dos
S, nascida aos 30/10/2006: A materialidade delitiva está fundamentada no Laudo Social 16.0803.11.17 (evento 3, LAU3, do IP),
no Laudo Psicológico 12.0828.11.17 (evento 3, LAU2, fls. 11-12, do IP) e nos depoimentos prestados perante este juízo. A
autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Em relação à vítima S. F. dos S,
narrou em fase judicial (depoimento especial), que frequentavam a casa de sua tia Janaína para ajudá-la a cuidar dos seus
primos ou quando sua mãe saía. Afirmou que o acusado esperava sua tia dormir para praticar os abusos que duravam,
aproximadamente, meia hora e aconteciam na sala, no quarto, na cozinha e até mesmo no chão. A vítima relatou que o acusado
as presenteavam para que não falassem sobre os fatos, o que também foi narrado por M. E. em seu depoimento. Em que pese
tenha constado no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 05.0176.11.17, evento 03, LAU2, fls. 9-10, do IP que não há sinais
externos de lesão corporal, hímen íntegro (sem sinais de violência), que não há como afirmar se houve ato libidinoso diverso de
conjunção carnal, a materialidade do crime foi demonstrada através da Avaliação Social e Relatório Psicológico, nos quais se
constatou a violência sexual e psicológica, conforme trechos colacionados a seguir: [...] Igualmente, seu depoimento foi coerente
e coaduna com o que foi averiguado em fase policial nos laudos de avaliação psicológica e social. Por fim, ressalta-se que as
versões narradas pelas vítimas foram totalmente compatíveis. 2.3 Concurso de crimes: Considerando que o réu praticou dois
crimes idênticos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser aplicado o benefício da continuidade
delitiva (art. 71, caput, do CP). A aplicação da pena nesta espécie de concurso de crimes se dá através da exasperação de 1/6 a
2/3. Convencionou-se na doutrina e na jurisprudência que o quantum varia conforme o número de crimes (STF, HC n. 99.245/RJ,
Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 267.637/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães), motivo pelo qual será
aplicada a fração de 1/6. 2.4 Fixação de valor mínimo de reparação dos danos: O Ministério Público pugnou pela fixação de valor
mínimo como reparação pelos danos materiais e morais causados às vítimas, mas não acolho o pedido. Primeiramente, a
fixação do referido valor é um efeito extrapenal genérico da condenação, não é uma obrigatoriedade e está vinculada à
segurança do magistrado acerca da extensão do dano. Os depoimentos colhidos em juízo foram suficientes para comprovar o
crime, mas são simplórias para o âmbito civil, sendo indispensável analisar tecnicamente o grau de abalo psicológico das
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vítimas, se os abusos possuem ligação direta com retrocessos no aprendizado ou no trato social, o impacto que eles causaram
no cotidiano delas etc. Portanto, apesar das declarações prestadas, não há como avaliar a a extensão dos danos, quiçá
quantificá-los. Não havendo prova palpável sobre os prejuízos sofridos e sendo indispensável a dilação probatória, entendo que
não cabe ao juízo criminal adentrar no campo da indenização (STF, AP 470/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Francisco Flauber Rodrigues como incurso na pena do
artigo 217-A, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Passo à dosagem de apenas uma pena,
conforme artigos 59 e 68 do Código Penal, procedendo à exasperação da continuidade delitiva ao final. 1ª FASE: DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito;
g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva.
Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. 2ª
FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO
E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento ou diminuição. Em virtude da continuidade delitiva e da prática de três crimes,
EXASPERO a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva de Francisco Flauber Rodrigues em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão. Considerando o quantum fixado, conforme artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a pena deverá ser incialmente cumprida
em regime fechado. Estando o réu solto e ausente, por ora, os requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
poderá apelar em liberdade. Isento o réu das custas processuais [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito."
Palmas, aos 26/04/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

3ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0038670-12.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): MARIA ARLETE PEREIRA DA SILVA
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) MARIA ARLETE PEREIRA DA SILVA, brasileira, união estável, nascida
em 13/11/1965, natural de Codó/MA, filha de Gertrudes Pereira da Silva, inscrita no CPF sob o nº 790.532.543-15, atualmente
em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00386701220218272729, pelos motivos a seguir expostos:
"DENÚNCIA: "Consta do inquérito policial em epígrafe que, em 13/02/2019, no endereço supramencionado, a denunciada,
voluntariamente e consciente da ilicitude de seus atos, subtraiu para si, coisa alheia móvel, em prejuízo da empresa vítima BRK
Ambiental (conforme Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e demais documentos anexados aos autos de
IP). Infere-se dos autos que funcionários da empresa BRK foram até o endereço supramencionado e constataram que a acusada
Maria Arlete estava realizando furto de água. Posteriormente, a Polícia Civil foi acionada, e sendo ai, realizaram a prisão da
acusada em flagrante. Consta Laudo Pericial em Instalações Hidráulicas nº 1980/2019-1, concluindo que: “havia no local uma
ligação clandestina, cujo consumo não era gerado pela empresa concessionária” (evento 15) Até a presente data a investigada
não quitou o débito junto a concessionaria, conforme ofício juntado no evento 22. Destarte, materialidades e autoria delitiva estão
devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e demais provas coligidas aos
autos de IP. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARIA ARLETE PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do
crime tipificado no artigo 155, § 3° do Código Penal [...]". DESPACHO: "Diante do contido no evento evento 46, CERT1
encaminho os autos à SECRIM para as diligências previstas no Manual de Procedimentos Penais visando à localização da
acusada, valendo mencionar que o órgão ministerial já foi intimado (eventos 24 e 26). Se for descoberto novo endereço da
acusada, deve ser citada e notificada para a audiência marcada para 18/04/2022 (evento 37, DECDESPA1). Em caso contrário,
determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O
endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP:
77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e
Comarca de Palmas/TO, 27/04/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5174 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

23

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

Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00119591420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARCOS VICENTE FERREIRA, CNPJ/CPF nº
07917678504, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00119591420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado FERREIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF nº 03920877000199,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00097595820198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado IVANICE GONÇALVES RIBEIRO CNPJ/CPF nº 64133338120,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00047646520208272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado REALIZAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/CPF nº 19338724000178, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00045467620168272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARIA MADALENA FRANCISCADE JESUS, CNPJ/CPF nº
53073444149, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00043630320198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF nº
05573146000140, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 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: ADAO MARIO LINO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 94181918149, por estar
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00033584320198272729, 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). 20180004880, inscritas em:
22/07/2016, referentes ao IPTU; 20180004881, inscritas em: 22/07/2016, referentes ao COSIP; 20180012931 inscritas em:
21/06/2018, referentes ao IPTU VER, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.182,08 (Três Mil
e Cento e Oitenta e Dois Reais 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, 26 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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: DAHER & MARTINS LTDA, CPF/CNPJ: 21961166000144, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00435906320208272729, 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). 20200002008, inscritas em:
23/01/2020, referentes ao SS-SN (PGFN; 20200002009, inscritas em: 03/10/2019, referentes ao ISS-NFSE-RF; 20200002010
inscritas em: 03/10/2019, referentes ao ISS-NFSE; 20200002011 inscritas em: 03/10/2019, referentes ao TLF cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 361.186,94 (Trezentos e Sessenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Seis
Reais e Noventa e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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: MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 01995495166, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00012937520198272729, 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). 20180010767, inscritas em:
06/03/2017, referentes ao IPTU; 20180010768, inscritas em: 06/03/2017, referentes ao COSIP; 20180010771 inscritas em:
28/08/2018, referentes ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.737,43 (Dois Mil
e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta 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, 26 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
ORIGEM: Processo Eletrônico nº 0001042-85.2018.8.27.2731; Chave do Processo: 578198088618; Natureza da Ação: Ação de
Cumprimento de Sentença; Valor da Causa: R$ 15.847,50 (quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos);
Exequente: ERNESTO BORGES ADVOGADOS; Advogado do Exequente: Dr. Renato Chagas Correa da Silva - OAB/TO nº
04867A; Executados: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CASTROGARCIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n. 10.834.001/0001-95, MARCELO RIBEIRO GARCIA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº
914.721.48134, e CLEIA CASTRO SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n. 898.086.221-00. Advogado: Nihil.
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CITANDO OS REQUERIDOS, com endereço atualmente em lugares incertos e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITANDO
OS REQUERIDOS,aos termos da Ação de Cumprimento de Sentença, para que no prazo de QUINZE (15) DIAS, (NCPC, art.
523), (1.1.1.) cumpra a sentença, procedendo ao pagamento da quantia apontada pelo devedor, mais custas, taxa judiciária e
despesas, (1.1.2) sob pena de, não pagando, ser a dívida acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios
de 10% (dez por cento), nos termos do § 1º, art. 523 do NCPC. 1.3. Efetuado o devedor o pagamento parcial no prazo de quinze
(15) dias, a multa e os honorários previstos incidirão somente sobre o restante do débito.1.4. Transcorrido o prazo de quinze (15)
dias sem o pagamento voluntário, inicia-se, também, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de quinze (15)
dias para que o executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação (NCPC 525) contados da 1ª Publicação do Edital.
SEDE DO JUÍZO: Avenida Bernardo Sayão, nº 2071, Setor Jardim Paulista - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3602-1360.
Paraíso do Tocantins – TO, 27 de abril de 2022. Eu, Noélia Paula de Castro, servidora de secretaria o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Arts. 256 e 257 do NCPC

Prazo: 20 (vinte) dias
ORIGEM: Processo Eletrônico nº 0003224-44.2018.8.27.2731; Chave do Processo: 508673734318; Natureza da Ação: Ação de
Execução de Título Extrajudicial; Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TOCANTINS LTDA;
Advogado do Exequente: Dr. Luiz Carlos Lacerda Cabral- OAB/TO nº 000812; Executado: ADILSON ZANETTI. Advogado: Nihil.
INTIMANDO O EXECUTADO, com endereço atualmente em lugares incertos e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE:
INTIMANDO O EXECUTADO Adilson Zanetti, para tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA contida no evento 111, no prazo
de QUINZE (15) DIAS, contados da data da publicação do edital. Sede do Juízo: Avenida Bernardo Sayão, nº 2071, Setor Jardim
Paulista - Ed. Fórum de Paraíso, fone (63) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO, 27 de abril de 2022. Eu, Noélia Paula de
Castro, servidora de secretaria, o digitei.

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 – 2ª
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 27/04/2022; 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 – 2ª
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 27/04/2022;
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

Republições

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª
Publicação
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00026824320208272735, requerida por FERNANDA MARIA LUZ SILVA em face de ALBINO
SOUZA LUZ, que foi proferida sentença em 24/11/2021 (ev. 88), dos autos, onde foi decretada a interdição do sr. ALBINO
SOUZA LUZ, brasileiro, portador de RG nº 689.106, SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 000.930.031-70, nascido aos 20/12/1970,
em Pium/TO, filho de João da Luz Sobrinho e Maria Sousa da Luz, a qual segue transcrita: " ... 3. Dispositivo: Ante o exposto:
1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 49; 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) NOMEIO a autora FERNANDA
MARIA LUZ SILVA como CURADORA DEFINITIVA do Interditado ALBINO SOUZA LUZ; 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. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA
SANDES PEDREIRA, Juiz de Direito". E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento
determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade
e comarca aos 28/03/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da
presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira
dos Auditórios ______________.
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PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª
Publicação
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00059395420218272731, requerida por LENEIDE MARIA DE SOUZA em face de MARIA JOSE
DE SOUZA ROCHA, que foi proferida sentença em 16/03/2022 (ev. 38), dos autos, onde foi decretada a interdição da srª. MARIA
JOSE DE SOUZA ROCHA, brasileira, solteira, sem ocupação, nascida aos 08/03/1983, portadora do RG-452.780 SSP/TO, e do
CPF nº 706.612.461-83, residente e domiciliada na Rua 15, nº 500, Setor Oeste, Paraíso do Tocantins - TO, CEP: 77.600-000,
sem telefone e endereço eletrônico, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" ... LENEIDE MARIA DE SOUZA, qualificada na
inicial, propôs a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de MARIA JOSÉ DE SOUZA ROCHA, qualificada nos autos. Alega
que é mãe da interditanda, a qual é portadora de retardo mental grave (CID 10 F 72), com paralisia cerebral, após sequelas do
parto com fórceps. Aduz que a interditanda não deambula, não verbaliza, não sabe ler e escrever, não consegue cuidar de sua
higiene pessoal, sendo a autora a responsável por todos os cuidados desde o nascimento da filha. Ressalta que a interditanda
não tem condições de desenvolver sozinhas as atividades do dia-a-dia, situação esta que acarretou na impossibilidade de
praticar atos da vida civil. Foi requerida, liminarmente, a concessão da curatela provisória. Ao final, requer a concessão da justiça
gratuita e o deferimento do pedido. A inicial veio acompanhada de documentos. A interditada em razão das comorbidades não
conseguiu responder as perguntas, frustrando a realização do interrogatório. O laudo médico (ev.1, LAU5) atesta que MARIA
JOSÉ DE SOUZA ROCHA possui diagnóstico de paralisia cerebral após sequelas do parto com fórceps". (CID F-72). O autor
reiterou o pedido inicial renunciando ao prazo recursal. Parecer Ministerial pela procedência do pedido e renuncia ao prazo
recursal. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO: A ação visa à interdição de MARIA JOSÉ DE SOUZA ROCHA sob o fundamento
de incapacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial e negocial. O Código Civil, no art. 2º, ao estabelecer que
"todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a plena capacidade de
gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz retira, ao alienado (...) a
administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, "Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. VI, pág. 381).
A interdição, ao limitar a capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando
comprovada a real incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a
pessoa discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser
concebida como um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a
autodeterminação e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria vida. O art. 1767,
I do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade. O laudo médico juntado nos autos (ev.1, LAU6) firmado por médico informa que MARIA JOSÉ
possui diagnóstico de paralisia cerebral após sequelas do parto com fórceps (CID F-72), o que lhe impede de exercer os atos da
vida civil, já que não verbaliza, não de ambula, tampouco possui capacidade cognitiva. As provas demonstram ser a interditanda
acometida de problemas de saúde que autorizam a interdição - ausência de discernimento, autodeterminação e impossibilidade
de prática dos atos da vida civil, há, portanto, necessidade de proteger a pessoa da incapaz, pois não tem ela condições de
praticar os atos da vida civil, principalmente os de cunho negocial, tampouco capacidade para escolha de apoiadores para
assisti-la na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a interdição e a nomeação de curador, a fim de
assegurar à interditanda a devida assistência nos atos negocial e de gestão patrimonial, possibilitando o gozo de direitos e uma
vida com mais dignidade. III - DISPOSITIVO: POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARIA
JOSÉ DE SOUZA ROCHA, nomeando-lhe curadora a Sra. LENEIDE MARIA DE SOUZA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do
Código Civil, para atos negociais e de gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas
Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP),
em dois dias, SERVINDO ESTA DE MANDADO. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Os
poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. Homologo a renúncia do prazo recursal. Defiro os
benefícios da justiça gratuita, previstos no art. 98 do Código de Processo Civil. Saem os presentes intimados. Expeça-se o
necessário. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria TJTO n. 372/2020, fica dispensada a remessa dos autos às
Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça. E para que
torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no
placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 29/03/2022. Eu, Maira Adriene
Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local.
É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira - Porteira dos Auditórios ______________.

PONTE ALTA
1ª escrivania cível
Intimações às partes

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/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 do Cível,
processam-se a Ação de Usucapião n.º 0000213-94.2015.8.27.2736 tendo como parte autora ANAILDES FERREIRA TAVARES
em desfavor de ESPÓLIO DE CONSTANTINO ALVES NERES, sendo o presente para INTIMAR o requerido ESPÓLIO DE
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CONSTANTINO ALVES NERES, residente e domiciliado em local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo para
audiência designada para o dia 24/05/2022, às 15:00 horas. Fica Advertido que deverá comparecer acompanhado de advogado
e provas documentais ou testemunhais estas até o nº de 3 (três). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos
25 de abril de 2022. Eu, Glaucia Wanderley Maia Barros, Servidora de Secretaria Judicial, digitei.

PORTO NACIONAL
Central de execuções ficais
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0005280-32.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALESSON ABREU DA SILVA,
CNPJ/CPF nº 04355781119, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. ANTE O EXPOSTO, estando
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação
referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

TOCANTINÓPOLIS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 941/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 20 de abril de 2022
O Juiz de Direito ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, no uso de suas atribuições
e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais; Considerando a necessidade de se
nomear Juiz de Paz “ad hoc” para celebrar casamentos no Serviço de Registro das Pessoas Naturais de NAZARÉ-TO;
Considerando que o preceito Constitucional sobre a eleição de Juiz de Paz não se encontra regulamentado no âmbito do
Tocantins; Considerando o disposto no Artigo 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979, Lei
Orgânica da Magistratura Nacional. RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR MARIA EDINAURA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, RG:
321.395 SSPTO e inscrita no CPF sob o nº 980.799.641-49, para Juiz de Paz “ad hoc”, pelo prazo de 12 (doze) meses ou até a
realização da eleição. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as
disposições em contrário. Art. 4º - Encaminhe-se para a Corregedoria Geral de Justiça para fins de sua homologação. Publiquese. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se e a Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Documento assinado eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 26/04/2022, às 16:12, conforme art.
1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria Nº 964/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 25 de abril de 2022
O Juiz de Direito ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, no uso de suas atribuições
e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais; Considerando a necessidade de se
nomear Juiz de Paz “ad hoc” para celebrar casamentos no Serviço de Registro das Pessoas Naturais de NAZARÉ-TO;
Considerando que o preceito Constitucional sobre a eleição de Juiz de Paz não se encontra regulamentado no âmbito do
Tocantins; Considerando o disposto no Artigo 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979, Lei
Orgânica da Magistratura Nacional. RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR VANÊSSA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, brasileira, RG:
1.722.754 SSP/TO e inscrita no CPF sob o nº 050.917.751-45, para Juiz de Paz “ad hoc”, pelo prazo de 12 (doze) meses ou até
a realização da eleição. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as
disposições em contrário. Art. 4º - Encaminhe-se para a Corregedoria Geral de Justiça para fins de sua homologação. Publique-
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se. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se e a Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Documento assinado eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 26/04/2022, às 16:12, conforme art.
1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria Nº 937/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 20 de abril de 2022
O Juiz de Direito ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, no uso de suas atribuições
e na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e demais normas legais; Considerando a necessidade de se
nomear Juiz de Paz “ad hoc” para celebrar casamentos no Serviço de Registro das Pessoas Naturais de AGUIARNÓPOLIS-TO;
Considerando que o preceito Constitucional sobre a eleição de Juiz de Paz não se encontra regulamentado no âmbito do
Tocantins; Considerando o disposto no Artigo 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979, Lei
Orgânica da Magistratura Nacional. RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR GLADYS COSTA BATISTA DA SILVA BRITO, brasileira,
RG: 609.370 SSPTO e inscrita no CPF sob o nº 002.531.811-00, para Juiz de Paz “ad hoc”, pelo prazo de 12 (doze) meses ou
até a realização da eleição. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as
disposições em contrário. Art. 4º - Encaminhe-se para a Corregedoria Geral de Justiça para fins de sua homologação. Publiquese. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se e a Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Documento assinado eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 26/04/2022, às 16:13, conforme art.
1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

XAMBIOÁ
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 977/2022 - PRESIDÊNCIA/DF XAMBIOÁ, de 27 de abril de 2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz de Direito da Comarca de Xambioá, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o art. 68, inciso V, da Lei Complementar nº 10/1996, que instituiu a Organização do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o reduzido número de Servidores desta Comarca;
CONSIDERANDO a necessidade de manter em ordem a rotina deste Fórum, bem como um serviço de excelência aos
jurisdicionados;
CONSIDERANDO a nomeação da servidora Orlândia Luana Costa Dias, para o cargo de Chefe de Secretaria da Vara Cível da
Comarca de Xambioá, conforme Decreto Judiciário nº 80, de 26 de abril de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº
5173, de 26 de abril de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR a servidora Orlândia Luana Costa Dias, para desempenhar a função de Chefe de Secretaria da Vara Cível
da Comarca de Xambioá/TO.
Dê-se conhecimento aos servidores deste Fórum.
Publique-se. Cumpra-se.
FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL Nº 5237604 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 90 DIAS
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0031008-37.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: VALDIR LEITE DOS SANTOS
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento,
que por meio deste edital vem INTIMAR o acusado: VALDIR LEITE DOS SANTOS, atualmente em local incerto ou não sabido,
da sentença proferida nos autos nº 0031008-37.2019.8.27.2706, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu
desfavor, cujo dispositivo é: "...condenado VALDIR LEITE DOS SANTOS, brasileiro, casado, nascido em 7 de agosto de 1965,
natural de Serra Preta - BA, filho de Benjamim Soares dos Santos e Valdira Soares dos Santos, residente na Rua Juriti, quadra
56, lote 20, setor Maracanã, Araguaína – TO, ... nas penas do artigo 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c
artigo 298, inciso II, todos do Código de Trânsito, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e o absolvo da acusação
relativa à prática do crime descrito no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, inciso
II, do Código de Trânsito Brasileiro...em pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de detenção e o pagamento de 17
(dezessete) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, e suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, substituo a pena privativa de liberdade pela de
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prestação de serviço à comunidade equivalendo a uma hora diária ou sete horas semanais, pelo mesmo período da pena
substituída e em dias compatíveis com suas atividades, e multa no importe de 10 (dez) dias-multa. A pena pecuniária continua
sendo devida. Serão penas a cumprir, portanto: a) prestação de serviços à comunidade e b) 27 (vinte e sete) dias-multa (pena
principal e substitutiva); c) suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo prazo da pena privativa de liberdade, os acusados que estiverem ausentes no processo serão intimados por edital com
prazo de 90 dias. Araguaína, 27/04/2022. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 27 de abril de 2022. Eu, MARCIA
VIEIRA BARBOSA, Servidora no Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM, digitei o presente. Juízo da 1ª Vara Criminal de
Araguaína: Av. Filadélfia, 3.650, setor das Autarquias Estaduais, CEP: 77813-905 - Araguaína-TO, Fone: (63) 3501-1500.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
GUARAÍ
1ª Vara Cível
Execução De Título Extrajudicial nº 0001761-68.2016.8.27.2721/TO.
Autor: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogados: Diogo Da Costa Araújo (OAB GO030829)
Juliana Andrade De Oliveira (OAB GO031826)
Marcell Guimarães Morais (OAB GO044628)
RÉU: SUELI DOS SANTOS SEVERO.
RÉU: ORLANDO JOSÉ SEVERO.
RÉU: MARCOS CESAR SEVERO.
RÉU: LAIRA MARIA SEVERO.
EDITAL Nº 5229898.
EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS.
O Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins,
no uso das atribuições que lhe são conferidas na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Judicial da 1 ª Vara Cível, tramitam os autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial nº Processo Nº 0001761-68.2016.8.27.2721 - Chave do processo: 151077010316 proposta por CHS
AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de SUELI DOS SANTOS SEVERO, ESPÓLIO DE ORLANDO
JOSÉ SEVERO, MARCOS CESAR SEVERO e LAIRA MARIA SEVERO tendo o presente Edital a finalidade de CITAR os
executados SUELI DOS SANTOS SEVERO, CPF Nº 946.100.295-53, ESPÓLIO DE ORLANDO JOSÉ SEVERO, CPFNº
152.873.359-20, MARCOS CESAR SEVERO, CPF Nº 875.272.785-87 e LAIRA MARIA SEVERO, CPF Nº 032.082.935-93,
atualmente com endereço não localizado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da dívida
exequenda no valor de R$ 5.295.487,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais); sob
pena de proceder de imediato à penhora conforme pleiteado na exordial. Bem como INTIMAR os executados de que,
independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, se desejar, opor-se à execução por
meio de embargos; E para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente Edital que será devidamente publicado
no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum Local, com sede no Edifício do Fórum Pedro Silva Barros, localizado na Av.
Paraná, esquina com a Rua 8, s/n, Centro, na cidade de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí/TO, aos 26 de abril de 2022. Eu,
Walter Lima Prado Neto, Servidor de Secretaria, digitei.
FÁBIO COSTA GONZAGA
Juiz de Direito.
ARAGUAÍNA
1ª Vara Cível

MONITÓRIA Nº 0019927-28.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: JOAO MARCOS RAMOS CARVALHO
EDITAL Nº 4810659
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: CITAÇÃO
CHAVE: 195587511818
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) CITAR o requerido JOAO MARCOS RAMOS CARVALHO, CPF 814.400.221-
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00, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento do débito (valor da causa), bem como para o pagamento de honorários advocatícios na proporção de 5%
do valor atribuído a causa. CIENTIFIQUE-SE o réu de que: (a) querendo, poderá oferecer embargos, no mesmo prazo, que
suspenderão a eficácia do mandado inicial até julgamento em primeiro grau; (b) que poderá valer-se, no que couber, do disposto
no artigo 916 do CPC (No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de
trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer
que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de
um por cento ao mês. § 1 o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do
caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá
de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente
levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos
executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5 o O não pagamento de qualquer das prestações
acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o
imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das
prestações não pagas. § 6 o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor
embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença); (c) que não efetuado o pagamento ou
não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade,
prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de Processo Civil,
no que couber, acrescido das custas e taxa judiciária iniciais pagas pela parte autora, bem como honorários advocatícios de 5%
sobre o valor atribuído à causa; e (d) que cumprido o mandado/ordem no prazo fixado, ficará isento do pagamento das custas
processuais. Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 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.ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso
ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico
– E-PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do
interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905,
telefone (63) 3501-1500.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04/03/2022. Eu,
JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, 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, 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 4810659v2 e do código CRC 5d8a7545.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA
Data e Hora: 4/3/2022, às 17:21:12
0019927-28.2018.8.27.2706

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 81, de 27 de abril de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de realizar os trabalhos de dedetização, referente a 1ª etapa de 2022, nas dependências dos
prédios que abrigam as sedes do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a complexidade quanto à execução dos serviços que, quando iniciados, não poderão ser interrompidos ou
mesmo feito por partes;
CONSIDERANDO que, durante a sua realização, a propagação dos produtos químicos a serem utilizados poderá ocasionar
riscos à saúde dos servidores e visitantes;
CONSIDERANDO o contido no processo nº 22.0.000011224-4,
RESOLVE:
Art. 1º O horário de expediente das unidades judiciais e administrativas abaixo listadas, nos dias e locais indicados, será das 8
(oito) às 12 (doze) horas, com objetivo de realizar trabalhos de dedetização (1ºetapa de 2022).
Parágrafo único. Deverá, obrigatoriamente, permanecer um servidor em cada sala para acompanhamento dos trabalhos
indicados no caput deste artigo.
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Comarca/Local
Data 1ª etapa
Horário
Tribunal de Justiça
29/abr
13:00
Anexo I - Espelhado
29/abr
13:00
Anexo II - Almoxarifado
29/abr
15:30
Corregedoria
29/abr
15:30
Araguaína
06/mai
12:00
Arapoema
06/mai
15:40
Miracema
06/mai
18:00
Wanderlândia
13/mai
12:00
Augustinópolis
13/mai
12:00
Itaguatins
13/mai
14:00
Ananás
13/mai
14:30
Xambioá
13/mai
16:30
Tocantinópolis
13/mai
17:00
Gurupi
20/mai
12:00
Natividade
20/mai
12:00
Gurupi - Vara Especializada
20/mai
14:00
Paranã
20/mai
14:00
Peixe
20/mai
15:30
Arraias
20/mai
17:00
Palmeirópolis
20/mai
17:40
Paraíso
27/mai
12:00
Ponte Alta
27/mai
12:00
Palmas
27/mai
13:00
Pium
27/mai
14:30
Porto Nacional
27/mai
15:00
Cristalândia
27/mai
16:00
Pedro Afonso
03/jun
12:00
Araguacema
03/jun
12:00
Colmeia
03/jun
14:20
Itacajá
03/jun
14:30
Guaraí
03/jun
15:30
Goiatins
03/jun
17:00
Formoso do Araguaia
10/jun
12:00
Dianópolis
10/jun
12:00
Araguaçu
10/jun
15:00
Alvorada
10/jun
16:30
Aurora
10/jun
16:30
Combinado
10/jun
17:30
Figueirópolis
10/jun
17:40
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Dia da semana
Sexta feira
Sexta feira
Sexta feira
Sexta feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
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Decisões
PROCESSO
22.0.000010666-0
INTERESSADO
ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 2044, de 26 de abril de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor
Edwin Angel Torres Torres para ministrar o curso Espanhol – Nível Básico, para magistrados e servidores do Poder Judiciário
Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD nos dias 2 de maio a 14 de julho de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4288492) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4281518), 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 4288497), visando à
contratação do instrutor Edwin Angel Torres Torres para ministrar o curso Espanhol – Nível Básico, para magistrados e
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD nos dias 2 de maio a 14 de julho de 2022, pelo
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme proposta sob o evento 4273275, ao tempo em que aprova a Minuta
Contratual, acostada ao evento 4284744.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4284744); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000010659-7
INTERESSADO
ASSUNTO
Decisão Nº 2043, de 26 de abril de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora
Cláudia Regina Carreira Marques, para ministrar o curso Inglês – Nível Básico, para magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD nos dias 2 de maio a 14 de julho de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4288346) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4281496), 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 4288357), visando à
contratação da instrutora Cláudia Regina Carreira Marques, para ministrar o curso Inglês – Nível Básico, para magistrados e
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD nos dias 2 de maio a 14 de julho de 2022, pelo
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme proposta sob o evento 4271472 ao tempo em que aprova a Minuta Contratual,
acostada ao evento 4284167.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4284167); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Provimentos

Provimento Nº 4 - CGJUS/ASJCGJUS
Regulamenta a organização e distribuição do
processo de trabalho referente ao cadastramento e
alimentação do Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA).
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A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça é órgão de disciplina, fiscalização e orientação administrativa, com
atribuição na primeira instância, em todo o estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CF/88, “a família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado”;
CONSIDERANDO o dever da família, do Estado e da sociedade de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, nos termos do art. 227 da CF/88;
CONSIDERANDO a prioridade das políticas públicas de atendimento à infância e à juventude, bem como as diretrizes fixadas
pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”,
para aplicação das medidas específicas de proteção;
CONSIDERANDO o dever do Poder Judiciário de empreender os esforços necessários à celeridade e ao aperfeiçoamento do
processo de adoção;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o trabalho relativo ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA, nas
Varas da Infância e Juventude ou com competência na matéria;
RESOLVE:
Art. 1° Define-se para fins de organização e distribuição do processo de trabalho referente ao cadastramento e alimentação do
Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), o seguinte:
§1º É da competência das Varas da Infância e Juventude ou Varas que respondam pela matéria o cumprimento de todas as
determinações judiciais referentes à:
I - Cadastrar e manter atualizadas as informações dos Serviços de acolhimento familiar ou institucional.
a) - Para cadastrar um novo serviço de acolhimento no Sistema, seja ele institucional ou familiar, acesse o Menu “Serviço de
Acolhimento” e clique no botão “Cadastro”. A seguir, preencha todos os dados de todas as abas a partir do serviço de
acolhimento. Caso o responsável seja uma pessoa cadastrada no Sistema, insira o nome ou CPF e clique em “Procurar”. Caso
se trate de nova pessoa, clique em “Nova” e preencha a aba específica. Ao final, clique no botão “Adicionar”.
b) - Todas as unidades de Acolhimento Institucional e Familiar abrangidas na competência do Juízo deve estar com seu cadastro
efetivado e atualizado na Rede SUAS. Caso não esteja, deverá o magistrado ser informado, pelo servidor responsável pelo SNA
em sua unidade judicial, para notificar o Município ou Estado e o responsável pelo Serviço de Acolhimento para que cadastre ou
atualize os dados da unidade/família acolhedora na Rede Suas no prazo de 15 dias.
II - Cadastrar criança e adolescente.
a) Para cadastrar uma nova criança ou adolescente no Sistema, vá até o Menu “Crianças e Adolescentes” e clique no botão
“Cadastro”: Todos os campos em azul são obrigatórios. Caso no momento do cadastro não esteja disponível a documentação da
criança ou do adolescente, deve ser incluída no prazo de 48 horas e, caso não seja possível, deve ser comunicado à autoridade
judicial para que sejam tomadas as devidas providências.
b) Depois de cadastrado, o perfil da criança ou adolescente ficará em alerta vermelho, na situação de “Não Identificado”. É
necessário que se atribua uma situação para cada criança e adolescente cadastrados (Acolhimento).
III - Registrar o acolhimento da criança ou adolescente.
a) No Menu “Criança”, após escolher a criança ou adolescente desejado, clique em “Editar”. No campo “Andamento”, selecione a
opção “Acolher” e clique em “Salvar”. A página será redirecionada para o Registro de Acolhimento, onde devem ser preenchidos
os dados necessários. Clicar no botão “Adicionar”.
b) A Guia de acolhimento deverá ser anexada ao processo da criança ou adolescente, e uma cópia deverá ser encaminhada
para o serviço de acolhimento institucional ou familiar.
c) A vinculação de irmãos pode ser realizada durante o cadastramento inicial ou a qualquer momento, acessando-se o cadastro
da criança/adolescente e clicando-se em “Editar”. A vinculação é realizada na aba “Dados da Família” e, para iniciá-la, marque a
opção “Sim” no campo “Possui irmãos”.
IV - Cadastrar processo.
a) O cadastro de processos para crianças e adolescentes pode ser realizado durante o cadastramento inicial ou a qualquer
momento, acessando-se o cadastro da criança/adolescente e clicando-se em “Editar” para que o Sistema permita a inserção dos
dados.
b) No cadastro inicial, caso não encontre o tipo de processo, clique no botão “Excluir”, para que os campos sejam suprimidos. Na
aba “Dados do Processo”, existem os tipos de processos que podem ser cadastrados: Medida Protetiva, aquelas elencadas nos
artigos101, 129, 136 e 249 do ECA; Destituição do poder familiar, procedimento de perda do poder familiar, conforme art. 155 ao
art. 163 do ECA; Entrega voluntária, procedimento previsto no artigo 19-A e Art. 166 do ECA; e Suspensão do poder familiar,
conforme artigo 157 do ECA.
c) Escolha o tipo de processo, preencha todos os campos necessários e aperte o botão “Salvar” ou termine o registro da
criança/adolescente e clique no botão “Adicionar”. No processo “Medida protetiva”, podem ser selecionadas uma ou mais
medidas. Caso no momento do cadastramento não tenha número de processo, comunicar ao magistrado de forma imediata para
as devidas providências.
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V - Registrar o desligamento da criança ou adolescente por uma das causas abaixo, emitindo a Guia de Desligamento nos
casos de transferência ou desligamento, que deverá ser juntada no processo da criança ou adolescente e uma cópia
encaminhada para o serviço de acolhimento institucional ou familiar, seguindo sempre as orientações do CNJ:
a) Colocar em adoção pelo cadastro. Clique na palavra “Vinculado”, no topo da página da criança/adolescente. O
cadastramento deste andamento se dá logo após o deferimento da guarda com fins de adoção, seja com a propositura do
processo de adoção ou não. Caso haja a propositura de Ação de Adoção, inserir os dados dos processos.
b) Transferir acolhimento. Para se transferir uma criança/adolescente de um serviço de acolhimento para outro, acesse a
página da criança/adolescente, clique em “Editar” e no campo “Andamento” escolha a opção “Transferir Acolhimento”. Preencha
os campos do desligamento na aba “Status e Andamento”. Ao final, clique no botão “Salvar”.
c) Colocar sob guarda sem fins de adoção. Quando a criança ou adolescente é colocado em guarda que não seja com o
propósito de no final ser proferida uma sentença de adoção, tal evento deve ser cadastrado na página da criança, no campo
“Andamento” e na opção “Colocar sob Guarda sem fins de adoção”. Após clicar no botão “Salvar”, será redirecionado para a
página de “Registro de Guarda”. Preencha os campos e clique no botão “Adicionar”. O registro da criança/adolescente será
alterado para a situação “Sob guarda”. Caso a guarda seja deferida por tempo indeterminado, o registro ficará inativo. Caso seja
por tempo determinado, ficará ativo sem pendências. Lançar os dados da ação de Guarda.
d) Reintegrar aos Genitores. Quando a criança/adolescente retorna para a convivência de seus genitores (pai (s) e/ou mãe (s)),
vá na página da criança/adolescente, clique em “Editar” e registre o andamento “Reintegração aos Genitores”. A seguir,
preencha os campos da aba “Status” e clique em “Salvar”.
e) Informar as situações de Falecimento. Se ocorrer falecimento, vá na página da criança/adolescente, clique em “Editar” e
registre o andamento “Falecimento”. A seguir, preencha os campos da aba “Status” e clique em “Salvar”.
f) Atualizar os dados quando o adolescente completar a Maioridade/Emancipação. Se ocorrer maioridade ou emancipação
do adolescente, porém o processo de adoção ainda encontra-se sem sentença favorável, não deve ser atualizada a situação até
a conclusão do processo. Se ocorrer maioridade ou emancipação, porém o processo de adoção encontra-se com sentença
favorável, vá à página da criança/adolescente, clique em “Editar” e registre o andamento “Maioridade/Emancipação”. A seguir,
preencha os campos da aba “Status” e clique em “Salvar”.
g) Informar os casos de Evasão. Quando uma criança ou um adolescente evade de uma instituição de acolhimento, deve-se
registrar esse fato na página da criança/adolescente. Clique em “Editar” e, no campo “Andamento”, escolha a opção “Evasão”. A
seguir faça a inativação no Sistema.
VI - Inserir no campo nas Ocorrências as Reavaliações de Acolhimento.
a) Conforme preconizado no artigo 19, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as crianças e adolescentes que
estejam em medida de proteção de acolhimento, tanto familiar quanto institucional, devem ter sua situação devidamente
reavaliada a cada três meses, impreterivelmente.
b) As decisões exaradas nas atas das reavaliações deverão ser lançadas. Independentemente da forma por meio da qual seja
realizado, o resultado da reavaliação da medida de proteção de acolhimento deve ser inserido na aba “Ocorrências”, na página
de cada criança ou adolescente junto ao SNA, selecionando, no campo “Tipo”, a opção “Reavaliação de acolhimento” e
preenchendo os demais campos solicitados.
c) É muito importante utilizar esse campo todas as vezes que houver a reavaliação, sobretudo nos casos em que ela for feita em
audiência, mesmo que a criança/adolescente tenha sido desacolhida/o, pois isso possibilitará que ela/ele conste no Relatório
Eletrônico das Audiências Concentradas na ocasião em que ele for gerado.
VII - Cadastrar processo de destituição do Poder Familiar.
a) Quando há propositura de Ação de Destituição do Poder Familiar, é necessário realizar a inserção no SNA. O cadastro de
processos para crianças e adolescentes, caso não tenha sido realizado no cadastramento inicial, deve ser feito acessando-se o
cadastro da criança/adolescente e clicando-se em “Editar” para que o Sistema permita a inserção dos dados.
b) Na aba “Dados do Processo”, selecione: Destituição do poder familiar, procedimento de perda do poder familiar, conforme art.
155 ao art. 163 do ECA; preencha todos os campos necessários e aperte o botão “Salvar”.
c) É necessária que seja atualizada, pelo servidor responsável pelo SNA na unidade judicial, a situação processual sempre que
houver alteração (julgado procedente, recurso, trânsito em julgado).
VIII - Alterar os dados do processo das Crianças e adolescentes aptas para adoção: Só pode ser marcado no Sistema,
na aba “Dados do processo”, que a criança/adolescente está apta/o para a adoção, quando ela/ele estiver em algumas
das seguintes situações e mediante determinação judicial dos autos processuais:
a) Sentença de destituição, sem necessidade de trânsito, quando a criança/adolescente possuir processo de destituição do poder
familiar com a situação julgada procedente ou com decisão liminar pela colocação da criança ou adolescente em família
substituta.
b) Suspensão do poder familiar, quando a criança/adolescente possuir processo de suspensão do poder familiar ou decisão de
suspensão/antecipação de tutela no processo de destituição do poder familiar. O processo de suspensão do poder familiar não
deve ser confundido com a decisão pela suspensão do poder familiar efetuada em processos de destituição do poder familiar,
devendo-se atentar à natureza do processo e ao seu objetivo (se apenas analisar a necessidade de se suspender o poder
familiar ou se é um caso de análise sobre a possibilidade de haver uma efetiva destituição do poder familiar).
c) Óbito dos genitores.
d) Genitores desconhecidos.
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IX – A Vara da Infância e Juventude ou com competência na matéria deverá verificar quinzenalmente se todas as crianças e
adolescentes acolhidos estão inseridas no SNA, com Guia de Acolhimento devidamente expedida e processo judicial instaurado,
devendo enviar os relatórios para o magistrado, bem como se todas as crianças e adolescentes desacolhidos tiveram essa
informação no SNA, com a devida guia de desacolhimento expedida.
§2º Caberá a Vara da Infância e Juventude ou com competência na matéria o cumprimento de todas as determinações judiciais
referentes à:
I - Preencher e enviar o Relatório das Audiências Concentradas. O relatório das Audiências concentradas deve ser alimentado e
atualizado trimestralmente, após as reavaliações de acolhimento.
§3º Caberá aos servidores das Varas da Infância e Juventude ou com competência na matéria o cumprimento de todas as
determinações judiciais referentes à:
I - Nos Processos de Destituição do Poder Familiar e Crianças aptas para Adoção realizar a busca de pretendentes. Esta
busca é feita ao clicar em “Buscar pretendente”, na aba “Status e andamento”, na ficha de cada criança/adolescente. Serão
apresentados os pretendentes disponíveis para criança, adolescente ou grupo de irmãos do Município, Estado, Nacional ou
Internacional.
II - Alterar os dados do processo das Crianças e adolescentes aptas para adoção: Só pode ser marcado no Sistema, na
aba “Dados do processo”, que a criança/adolescente está apta/o para a adoção, quando ela/ele estiver em algumas das
seguintes situações e mediante determinação judicial dos autos processuais:
a) Entrega voluntária, quando a criança/adolescente possuir processo de entrega voluntária. Destaca-se que o Sistema
somente considera como entrega voluntária os casos de crianças com idade igual ou inferior a um ano de idade no momento da
sentença.
III - Vincular e Desvincular os pretendentes a adoção. Conforme previsto na Resolução nº 289/2019 do CNJ, quando
realizada a busca por pretendentes junto ao perfil de cada criança ou adolescente, deve-se, obrigatoriamente, vincular ao
primeiro pretendente da lista, acessar a ficha deste pretendente e, com isso, contatá-lo para informar sobre a vinculação e os
próximos andamentos. Em virtude disso, o Sistema está programado para permitir que seja feita a vinculação APENAS com o
primeiro pretendente da lista de busca de cada criança ou adolescente – sendo possível vincular ao próximo pretendente
somente após a devida desvinculação, por motivo justificável ou não justificável:
a) Motivo justificável: serão considerados motivos justificáveis onde se poderá fazer a desvinculação sem passar pelo
magistrado, registrando isso e o número desta ordem de serviço no SNA:
a.1) Quando constarem ocorrências afirmando que os pretendentes já estão em processo de adoção com outras crianças ou
adolescentes. Nestes casos informar à Vara de competência dos pretendentes para que faça a atualização dos habilitados;
a.2) Quando houver ocorrências recentes (máximo de um mês da primeira ocorrência) que recusaram outras crianças ou
adolescentes por motivos justificáveis. Nestes casos informar à Vara de competência dos pretendentes para que façam a
inativação dos habilitados por tempo determinado;
a.3) Quando for realizado contato com os pretendentes e eles alegarem impossibilidade de iniciar o estágio de aproximação por
questões de saúde, naquele momento. Nestes casos informar à Vara de competência dos pretendentes para que façam a
inativação dos habilitados por tempo determinado.
a.4) Quando os contatos dos pretendentes estiverem desatualizados e não for obtido êxito nos contatos telefônicos e/ou por email.
b) Outros Motivos e Motivo injustificável: Outros motivos e os motivos injustificável são de análise jurisdicional, devendo haver
consulta formal nos autos processuais ao Magistrado quanto ao seu entendimento.
IV - Busca Ativa: mensalmente deverá ser realizada busca ativa para encontrar pretendentes para criança/adolescentes. A
criança/adolescente pode ser vinculada/o a um pretendente por busca ativa (nesta opção, poderá ser vinculada uma criança ou
adolescente a um pretendente fora do perfil por ele aceito, sem a necessidade de alteração do perfil), desde que a
criança/adolescente tenha sido disponibilizada para tal, conforme decisão judicial. A vinculação por busca ativa é realizada em
duas etapas: 1º - O Juízo onde se encontra a criança/adolescente deve, em seu cadastro, na aba “Dados do Processo”, na
pergunta “Apta para adoção? ” Selecionar a opção “Apta para Adoção Nacional” e na pergunta “Disponível para busca ativa? ”
Informar “SIM”. É obrigatório informar a justificativa se houver pretendentes para a criança/adolescente em questão, disponíveis
no SNA, copiando no campo “justificativa” o dispositivo da decisão judicial. Por fim, clique no botão “Salvar”. Feito isso, o juízo
deve enviar um e- mail para a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA e solicitar a vinculação por busca ativa. No email,
deverá
constar:
o
nome
completo
da
criança/adolescente
e
dos
pretendentes, a cópia da decisão judicial que determinou a vinculação da criança/adolescente ao pretendente, o número do
processo, a data da distribuição e a data do início da convivência.
V - Acompanhar o Estágio de aproximação. Se houver a decisão pela aproximação, a criança/adolescente deverá permanecer
vinculada ao pretendente até que haja o deferimento da guarda e o desligamento do serviço de acolhimento.
VI - Concluir a adoção pelo cadastro. O estágio de convivência é iniciado após o deferimento da guarda para fins de adoção.
Após o trânsito em julgado da sentença de adoção, acesse a página da criança/adolescente específico e, no campo “Andamento”
selecione a opção “Concluir adoção pelo cadastro”. Ao finalizar a adoção, é obrigatório que seja informada a data de nascimento,
não podendo ser uma data presumida, e se houve alteração do nome. Além disso, deve haver sentença de destituição ou
extinção do poder familiar. Este procedimento deverá ser realizado pela equipe técnica (Serviço Social e Serviço de Psicologia)
que acompanham o estágio de convivência e/ou que façam o estudo do Processo de Adoção.
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VII - Colocar em adoção intuitu personae: O cadastramento deste andamento se dá logo após a propositura da ação. Após
cadastrar a criança/adolescente, no campo “Andamento” selecione a opção “Colocar em adoção intuitu personae” e siga os
passos a seguir: acesse a página da criança ou adolescente específico e, no campo “Andamento” selecione a opção “Concluir
adoção intuitu personae”. Ao finalizar a adoção, é obrigatório que seja informado a data de nascimento, não podendo ser uma
data presumida, e se houve alteração do nome. Além disso, deve haver sentença de destituição ou extinção do poder familiar,
exceto nos casos de adoção unilateral. Este procedimento deverá ser realizado pela equipe técnica (Serviço Social e Serviço de
Psicologia) responsável pela habilitação para adoção.
VIII - Incluir Pretendentes. Todos os pretendentes devem ser cadastrados imediatamente no SNA, assim que distribuírem o
processo de habilitação à adoção, lançando-se ao final o resultado da habilitação ou não. Na aba “Pretendente” do Sistema, não
devem ser incluídos os pretendentes que estejam postulando adoção “intuitu personae”, visto que o cadastro destes será
efetuado diretamente na ficha da criança/adolescente que está sendo adotada/o.
a) Pré-Cadastro de Pretendente. O pretendente deverá realizar um pré- cadastro, informando todos os dados necessários,
sobretudo os que constam nos campos azuis. Posteriormente, deverá acionar a Vara ou Juizado com competência na matéria da
Infância e Juventude de sua região para prosseguir com o andamento de sua solicitação de habilitação, por meio da entrega do
número do Protocolo gerado pelo SNA ao final do preenchimento do pré-cadastro e de toda a documentação necessária ao
ingresso da ação. O requerimento e o ingresso do processo de habilitação à adoção devem, obrigatoriamente, ser direcionados
ao juízo da Infância e Juventude do Local de residência dos pretendentes.
b) Cadastrar os Pretendentes. Na aba “Pretendentes”, clique no botão “Cadastro” e, a partir da aba “Características do
Pretendente”, preencha os campos necessários e clique no botão “Adicionar”. Caso o pretendente tenha efetuado um précadastro, o usuário deve clicar no botão “Cadastro” e na aba “Órgão Julgador” incluir o número de Protocolo de pré-cadastro. A
seguir, clique no botão “Importar”. O Sistema irá preencher todos os campos, exceto os “Dados da Habilitação” Caso a pessoa já
esteja cadastrada, digite o nome ou o CPF e clique em “Procurar”. Caso não haja pessoa cadastrada, clique em “Nova”. Após
preenchidos todos os campos necessários, clique no botão “Adicionar”. Lembre-se que todos os campos em azul no Sistema são
obrigatórios. Para realizar qualquer edição, todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. Caso algum dado fique
faltando, aparecerá um alerta vermelho e impedirá que o Sistema salve as alterações.
c) Transferir de órgão julgador para transferir pretendentes. Após ir para a página do pretendente desejado, clique no botão
“Editar” e na aba “Característica do pretendente” escolha a opção “Transferir”. Escolha o novo estado e Órgão Julgador e clique
no botão “Salvar”. Utilize com cuidado, pois após a troca do órgão responsável o usuário não terá mais acesso aos dados do
pretendente.
d) Incluir as sentenças de Renovação dos pretendentes. Para informar renovação da habilitação no SNA, deve-se acessar o
perfil do pretendente, na aba dados do processo, e seguir o passo a passo: 1) Marque a opção NÃO no botão “Nova habilitação”
2) A seguir, altere o campo “Data da Sentença de Habilitação / Reavaliação”. A data original será preservada, sendo utilizada
para fins de classificação 3). Ao final, clique no botão salvar.
e) Informar a Suspensão temporária da consulta. Para todos os pretendentes que manifestarem interesse em não serem
consultados
à
adoção
por
um
período de tempo ou caso o/a Magistrado/a determine a suspensão, o usuário deve acessar a aba “Ocorrências” e escolher uma
nova ocorrência do tipo “Suspensão Temporária de Consulta a Adoção”. No dia seguinte à data do fim da suspensão, o
pretendente retornará automaticamente à lista de pretendentes ativos.
f) Inserir a reavaliação da habilitação: Após 03 recusas do tipo “Desvinculação por negativa do pretendente sem motivo
justificável”, o mesmo ficará no alerta vermelho “Requer reavaliação”. O mesmo ocorre quando o pretendente desiste de uma
criança/adolescente durante o processo de adoção. Para que o pretendente volte à lista de ativos, após uma reavaliação pela
equipe técnica e decisão judicial positiva, é necessário incluir a informação no campo “Data da Reavaliação”, na aba “Dados do
Processo”.
g) Separar o cadastro de pretendentes. Caso haja separação e apenas um dos pretendentes deseje permanecer habilitado, vá
ao registro do pretendente. Caso o pretendente que deseja manter a habilitação seja o 1º, selecione a opção “não” no botão
“Casal”, na aba “Características do pretendente”. Caso seja o 2º pretendente, utilize o botão “Inverter Ordem de Pretendente” e
após selecione a opção “não” no botão “Casal”. Ao final clique no botão “Salvar”.
§4º Caberá as Varas da Infância e Juventude ou com competência na matéria, com a ajuda do Conselho Tutelar as seguintes
atribuições:
I – empreender diligências mensais para que toda criança e adolescente em acolhimento possuam CPF e a Identidade, inserindo
cópia dos mesmos nos autos do processo, no SNA e que todo o Adolescente em acolhimento possua Carteira de Trabalho e
Curriculum Vitae cadastrado e atualizado no SNA;
II - empreender diligências trimestrais para que toda criança e adolescente matriculado em escola pública ou particular possua
CPF e Identidade na forma da Lei;
§5º Caberá às Varas da Infância e Juventude ou com competência na matéria, mensalmente, as seguintes atribuições:
I – Incluir os adolescentes nos programas de jovem aprendiz;
II – Preparar os adolescentes para o desligamento institucional na hipótese de proximidade da maioridade, propiciando-lhes
formas de contato cotidiano e sistemático com a família e com a comunidade;
§6º Caberá a Secretaria da Vara da Infância e Juventude ou com competência na matéria, as seguintes atribuições:
I – Empreender diligências no sentido de certificar e informar ao magistrado, na primeira oportunidade, a falta de documentos
pessoais referentes aos envolvidos no processo de Medida Protetiva de Acolhimento Institucional, Guarda, Destituição do Poder
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Familiar, colocação em família substituta e Adoção de forma a facilitar todo o cadastramento e alimentação de dados referente
ao SNA;
Art. 2º Cada Comarca ficará responsável pelas atualizações mensais necessárias de acordo com as atribuições descritas no
presente provimento, e deverão manter o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA com informações atualizadas,
monitorando todos os prazos e alertas por meio dos relatórios e filtros do SNA e E-PROC.
Art. 3º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Decisões
PROCESSO
21.0.000030543-7
INTERESSADO DIVENG
ASSUNTO
Contratação de serviços - Projetos de ar condicionado (VRF)
Decisão Nº 2062 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Cuidam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto a aquisição de escada e aparadores de aço, mediante
contratação direta, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, de acordo com especificações e quantidades
estabelecidas no Projeto Básico 73 DPATR (evento 4222250).
A contratação pretendida está prevista no subitem 2.20 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2,
evento 4093098, vez que no exercício de 2021 foi realizado procedimento licitatório para aquisição dos referidos bens,
SEI: 21.0.000025147-7, tendo sido deserta.
Assim, tendo em vista as informações prestadas pela CCOMPRAS (4285617), a existência de reserva
orçamentária (4286934 e 4286941), e os fundamentos expendidos no Parecer 717 (4290218) da ASJUADMDG, no exercício
das atribuições, conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça 3045, de
07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, com arrimo no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
para a contratação da empresa JR Soares Atacadista Ltda, inscrita sob o CNPJ nº. 32.136.831/0001-81, visando o
fornecimento dos itens 01, 02, 03 e 04 do Projeto Básico 73 (4222250), pelo valor de R$ 2.764,00 (dois mil setecentos e
sessenta e quatro reais), bem como a contratação da empresa I A Leocadio - ME, inscrita sob o CNPJ nº. 28.228.436/0001-51,
para a aquisição do item 5, pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo o montante total
de R$ 16.264,00 (dezesseis mil duzentos e sessenta e quatro reais).
Assim, DETERMINO o encaminhamento do feito à:
1. SPADG para publicação desta decisão;
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada.
Concomitante, ao DIADM/DPATR para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 902/2022, de 26 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 2022/112126 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ivanice Peires Aguiar, Matrícula 990446, 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 Formoso do Araguaia-TO para
Zona Rural-TO, no período de 30/04/2022 a 01/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000086-91.2022.8.27.2743.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 903/2022, de 26 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 2022/112101 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria de Fatima Soares Araujo Souza, Matrícula 990416, 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 Paraiso do
Tocantins-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 19/04/2022 a 19/04/2022, com a finalidade de realizar estudo
social, determinado no processo 0000546-51.2021.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 904/2022, de 26 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 2022/112096 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, 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 Itacaja-TO para Zona Rural-TO, no
período de 21/04/2022 a 21/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000003718.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 905/2022, de 26 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 2022/112109 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, 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 Xambioa-TO para Ananas-TO, no
período de 01/05/2022 a 01/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000285855.2019.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 906/2022, de 26 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 2022/112108 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, 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 Xambioa-TO para Ananas-TO, no período de
29/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001697-44.2018.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 907/2022, de 26 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 2022/112123 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 Campos
Lindos-TO, no período de 28/04/2022 a 28/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0003740-63.2019.8.27.2720.
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 908/2022, de 26 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 2022/112114 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 Campos
Lindos-TO, no período de 03/05/2022 a 03/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0024052-34.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 909/2022, de 26 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 2022/112015 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanuza Pereira Soares da Silva, Matrícula 990498, 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 Pedro Afonso-TO, no período de 30/04/2022 a 30/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0003388-58.2021.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 910/2022, de 26 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 2022/112130 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, 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 Paraiso do Tocantins-TO para
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 15/04/2022 a 15/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0000546-51.2021.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 911/2022, de 26 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 2022/111996 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eudiram Camara Gomes, Matrícula 990116, 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 Lagoa da Confusao-TO para Zona
Rural-TO, no período de 02/05/2022 a 02/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000118389.2017.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 912/2022, de 26 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 2022/112104 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, 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 ItacajaTO, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000037-18.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 913/2022, de 26 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 2022/111989 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, 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 Palmas-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 26/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0001632-72.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 914/2022, de 26 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 2022/111986 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lais Silva do Nascimento, Matrícula 362892, 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 Dianopolis-TO para Zona Rural-TO,
no período de 23/04/2022 a 23/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000232149.2021.8.27.2716.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 915/2022, de 26 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 2022/112016 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
30/04/2022 a 30/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 0000384-50.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 916/2022, de 26 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 2022/111978 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maiza da Silva Rodrigues, Matrícula 362392, 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 Guarai-TO para Pequizeiro-TO, no
período de 30/04/2022 a 30/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00025213320198272714.
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 917/2022, de 26 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 2022/112001 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kasia Alline Silva Milhomem, Matrícula 352889, 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 Miracema do Tocantins-TO
para Miranorte-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 22.0.000010881-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 918/2022, de 26 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 2022/111974 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, 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 Paraiso do Tocantins-TO para
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 22/04/2022 a 22/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0001138-61.2022.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 919/2022, de 26 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 2022/111950 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosemari Elizabeth Dunck Oliveira, Matrícula 990107, 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 Palmas-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 23/04/2022 a 23/04/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado
no processo 0001632-72.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 920/2022, de 26 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 2022/112105 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, Matrícula 353575, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111670 de Palmas-TO para
Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de necessidade quando da viagem.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 921/2022, de 26 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 2022/112046 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, 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 Araguaina-TO, no período de 10/04/2022 a 13/04/2022,
com a finalidade de conduzir servidor apoio técnico de som necessário para o evento de lançamento do projeto coleta seletiva
solidária na Comarca de Araguaína, conforme SEI 21.0.000009890-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 922/2022, de 26 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 2022/111990 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Weydna Marth de Souza, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353134,
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 Itacaja-TO para Recursolandia-TO,
no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de de realização da Correição Ordinária da Comarca de Itacajá,
conforme SEI 22.0.000008230-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 923/2022, de 26 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 2022/111961 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, Matrícula 255446, o valor de R$ 994,81,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111670 de Palmas-TO
para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 994,81, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111670 de Palmas-TO
para Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 3º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, Matrícula 352149, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111670 de Palmas-TO para
Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 4º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, Matrícula 352688, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111670 de Palmas-TO para
Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 5º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, Matrícula 353059, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111670 de Palmas-TO para
Guarai-TO, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 6 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 924/2022, de 26 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 2022/111994 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Cristalandia-TO, no período de 25/04/2022
a 25/04/2022, com a finalidade de fazer vistoria para o recebimento definitivo da conclusão da obra da comarca de destino,
conforme Sei nº. 20.0.000001999-3.
Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, 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 Cristalandia-TO, no período de 25/04/2022 a 25/04/2022, com a
finalidade de fazer vistoria para o recebimento definitivo da conclusão da obra da comarca de destino, conforme Sei nº.
20.0.000001999-3.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, 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 Cristalandia-TO, no período de 25/04/2022 a 25/04/2022, com
a finalidade de fazer vistoria para o recebimento definitivo da conclusão da obra da comarca de destino, conforme Sei nº.
20.0.000001999-3.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 925/2022, de 26 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 2022/112025 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Gisele Pereira de Assunção Veronezi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352451, o valor de R$ 460,66, 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$ 307,94, por seu deslocamento
de Araguaina-TO para Guarai-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de Com finalidade de atender
convocação para reunião com Presidente - "Reuniões Regionais com magistrados e magistradas", conforme SEI
22.0.000010640-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 926/2022, de 26 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 2022/112137 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$ 298,01, 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$ 145,29, por seu deslocamento
de Colinas do Tocantins-TO para Itacaja-TO, no período de 02/05/2022 a 02/05/2022, com a finalidade de realizar audiências na
Comarca, conforme processo 00033025820198272713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 927/2022, de 26 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 2022/111979 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Luciana Costa Aglantzakis, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291050, o valor de R$ 1.683,56, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO
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para Itacaja-TO, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de promover a Realização da Correição Ordinária da
Comarca, conforme SEI 22.0.000008230-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 928/2022, de 26 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 2022/112094 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, o valor de R$ 841,47,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de
24/04/2022 a 27/04/2022, com a finalidade de realizar atividades do projeto de Atenção à Saúde na comarca de Colinas,
conforme SEI 22.0.000010902-2.
Art. 2º Conceder à servidora Leila Maia Bezerra, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 173939, o valor de R$ 841,47, relativo
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 24/04/2022 a
27/04/2022, com a finalidade de realizar atividades do projeto de Atenção à Saúde na comarca de Colinas, conforme SEI
22.0.000010902-2.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 929/2022, de 26 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 2022/112098 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de
02/05/2022 a 07/05/2022, com a finalidade de realizar atividades do projeto de Atenção à Saúde na comarca de Colinas,
conforme SEI 22.0.000010902-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 930/2022, de 26 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 2022/111940 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$
534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Lizarda-TO, no período de
18/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de conduzir servidores do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária ao
Município de Lizarda/TO, para capacitação da equipe municipal e apoio no mutirão dos cadastros socioeconômicos, conforme
SEI 21.0.000017046-9.
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 931/2022, de 27 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 2022/110992 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Luciana Flavia de Assis, CONTADOR-DISTRIBUIDOR, Matrícula 352494, o valor de R$
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Palmas-TO, no período de 15/11/2021 a 15/11/2021, com a finalidade de Complemento de diárias referente o Mutirão de
Execuções Fiscais do Município de Palmas, conforme Portaria Nº 2761/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, SEI 21.0.000027887-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 932/2022, de 27 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 2022/112165 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, 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 Araguacema-TO para Zona
Rural-TO, no período de 02/05/2022 a 02/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, estudo social, determinado no
processo 0000039-40.2022.8.27.2704.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 916/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG/COJURDG, de 19 de abril de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013,
publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, combinado com as disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução
nº 17/09/GP e considerando o teor do procedimento administrativo SEI nº 22.0.000010567-1, resolve:
Art. 1º Designar a servidora Leticia dos Santos Brito, matricula nº 353434, servidora cedida, para, sem prejuízo de suas
funções, substituir o servidor Gabriel Silva Guerreiro, matrícula n° 353439, Chefe de Serviço, no periodo de período de
03/03/2022 até 17/03/2022 (referente ao usufruto de férias).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 933/2022, de 27 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 2022/112159 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jakeline Beserra Sales Benício, Matrícula 363595, 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 Bom Jesus do TocantinsTO para Zona Rural-TO, no período de 30/04/2022 a 30/04/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000230-32.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 934/2022, de 27 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 2022/112158 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 Combinado-TO,
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no período de 05/05/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000041017.2021.8.27.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 935/2022, de 27 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 2022/112155 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eliane Lima do Nascimento Borges, Matrícula 990109, 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 Dianopolis-TO para
Novo Jardim-TO, no período de 02/05/2022 a 02/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001825-20.2021.8.27.2716.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 936/2022, de 27 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 2022/112170 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para
Centenario-TO, no período de 05/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000352-41.2022.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 937/2022, de 27 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 2022/112152 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, 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 Xambioa-TO para Ananas-TO, no
período de 06/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000169744.2018.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 938/2022, de 27 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 2022/112150 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, 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 Xambioa-TO para Ananas-TO, no
período de 07/05/2022 a 07/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000285855.2019.8.27.2703.
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 939/2022, de 27 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 2022/112148 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Brenda Rodrigues da Silva, Matrícula 990319, 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 Miracema do Tocantins-TO para
Zona Rural-TO, no período de 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000669-30.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 940/2022, de 27 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 2022/112145 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joicy Ferreira Miranda, Matrícula 362816, 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 Xambioa-TO para Ananas-TO, no
período de 02/05/2022 a 02/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 00285855.2019.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 941/2022, de 27 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 2022/112138 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, 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 04/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000741-65.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 942/2022, de 27 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 2022/112195 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Arthur Oliveira de Castro , CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 355172, o valor de R$
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Itapiratins-TO, no período de
30/03/2022 a 31/03/2022, com a finalidade de realização da correição ordinária no cartório extrajudicial de Itapiratins (portaria Nº
641/2022), conforme SEI 22.0.000008230-2.
Art. 2º Conceder à servidora Suzana de Souza Brito, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 359850, o valor de R$
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Itapiratins-TO, no período de
30/03/2022 a 31/03/2022, com a finalidade de realização da correição ordinária no cartório extrajudicial de Itapiratins (portaria Nº
641/2022), conforme SEI 22.0.000008230-2.
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 943/2022, de 27 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 2022/112222 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Campos
Lindos-TO, no período de 05/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0024052-34.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 944/2022, de 27 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 2022/112225 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Adailton Bandeira de Sousa, Matrícula 361254, 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 02/05/2022 a 02/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0000741-65.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 945/2022, de 27 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 2022/112212 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
352854, o valor de R$ 841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para NatividadeTO, no período de 15/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS
AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados na Comarca de Natividade, conforme SEI 21.0.000019051-6.
Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 841,47,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 15/05/2022
a 18/05/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de
Mandados na Comarca de Natividade, conforme SEI 21.0.000019051-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 946/2022, de 27 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 2022/112210 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
352854, 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 Novo
Acordo-TO, no período de 09/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS
AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados este Suporte na Comarca de Novo Acordo, conforme SEI 21.0.0000190516.
Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, 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

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5174 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

51

determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
09/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de
Gestão de Mandados este Suporte na Comarca de Novo Acordo, conforme SEI 21.0.000019051-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 947/2022, de 27 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 2022/112129 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Janaina Rodrigues Araujo, Matrícula 990079, o valor de R$ 305,44, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022,
com a finalidade de realizar Oficina "Contexto pandêmico, retorno ao trabalho e saúde mental” para magistrados e servidores do
Foro da Comarca de Araguaína/TO, conforme SEI nº 21.0.000030897-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 948/2022, de 27 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 2022/112266 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352456, o valor de R$ 753,47, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, 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$ 295,31, por seu deslocamento
de Ponte Alta do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de Deslocamento
para atender convocação da Presidência do TJTO e participar de reunião conforme consta no SEI nº 22.0.000011492-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 949/2022, de 27 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 2022/112125 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Wordney Carvalho Camarço, MÉDICO PERITO, Matrícula 352337, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 28/04/2022 a
29/04/2022, com a finalidade de realizar Oficina "Contexto pandêmico, retorno ao trabalho e saúde mental” para magistrados e
servidores do Foro da Comarca de Araguaína/TO, conforme SEI nº 21.0.000030897-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 950/2022, de 27 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 2022/112315 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352443, o valor de R$ 771,76, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
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descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 236,33, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022, com a finalidade de participar da
sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Ananás, conforme SEI 22.0000000989-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 951/2022, de 27 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 2022/112180 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Soares da Cunha, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
290347, o valor de R$ 687,03, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 151,60, por seu deslocamento
de Parana-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 27/04/2022 a 28/04/2022, com a finalidade de realizar atendimento em
Palmeirópolis - Juiz em susbstituição, conforme Instrução Normativa n 08 - de 04.09.2019- SEI 19.0.000028315-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 952/2022, de 27 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 2022/112173 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Soares da Cunha, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
290347, o valor de R$ 304,32, 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$ 151,60, por seu deslocamento de
Parana-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022, com a finalidade de realizar substituição em
Palmeirópolis, conforme Instrução Normativa n 08 - de 04.09.2019- SEI 19.0.000028315-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 953/2022, de 27 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 2022/112154 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Soares da Cunha, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
290347, o valor de R$ 304,32, 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$ 151,60, por seu deslocamento de
Parana-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 08/04/2022 a 08/04/2022, com a finalidade de Juiz em Substituição na
Comarca. Realizar reunião com servidores, comarca em correição e realizar visita ao presídio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 954/2022, de 27 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 2022/112118 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Barbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo, CHEFE DA JUNTA MÉDICA
DO PODER JUDICIÁRIO, Matrícula 205564, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor
unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar Oficina
"Contexto pandêmico, retorno ao trabalho e saúde mental” para magistrados e servidores do Foro da Comarca de Araguaína/TO,
conforme SEI nº 21.0.000030897-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 955/2022, de 27 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 2022/112143 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Milene de Carvalho Henrique, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 177143, o valor de R$ 2.068,07, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95,
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO
para Brasília-DF, no período de 26/04/2022 a 28/04/2022, com a finalidade de participação do Fórum Nacional de Saúde - CNJ,
em que a magistrada é membro do Comitê Nacional de Saúde e Coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Estado do
Tocantins, conforme SEI 22.0.000010343-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 956/2022, de 27 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 2022/112211 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de 02/05/2022 a 07/05/2022,
com a finalidade de conduzir servidora para realizar atividades do projeto de atenção á saúde na Comarca de Colinas, conforme SEI
22.0.000010902-2 / Coaduna com a viagem com protocolo n° 2022/112098.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 957/2022, de 27 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 2022/112389 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Gilson Coelho Valadares, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
13380, o valor de R$ 5.514,30, relativo ao pagamento de 13,5 (treze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 695,43, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para GoiatinsTO, no período de 08/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de responder pela Comarca de Goiatins-TO, tendo em vista a
portaria n° 558, publicada no Diário da Justiça n° 5146 de 11 de março de 2022, sendo designado sem prejuízo de minhas
funções, conforme SEI 22.0.000010821-2.
Art. 2º Conceder à servidora Thayanara Dcares Silva, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353964, o
valor de R$ 4.272,30, relativo ao pagamento de 13,5 (treze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de
R$ 695,43, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no
período de 08/05/2022 a 21/05/2022, com a finalidade de responder pela Comarca de Goiatins-TO, tendo em vista a portaria n°
558, publicada no Diário da Justiça n° 5146 de 11 de março de 2022, sendo designado sem prejuízo de minhas funções,
conforme SEI 22.0.000010821-2.
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 958/2022, de 27 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 2022/112307 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Nelson Manoel da Paixao, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 103281, 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 Itacaja-TO para Guarai-TO, no período de 26/04/2022 a
26/04/2022, com a finalidade de realização de Sessão do Júri. Vistos em Correição, conforme autos 0000207-63.2014.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Editais

EDITAL Nº 001/2022 – 4ª RETIFICAÇÃO, 26 de abril de 2022.
O Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o
Desembargador ADOLFO AMORO MENDES, Membro Suplente da Comissão Permanente de Seleção e Treinamento e
Presidente da Comissão de Concurso do Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos termos
estabelecidos no subitem 17.12 do Edital nº 001/2022, de 21.03.2022, referente ao concurso público para o provimento de 63
(sessenta e três) vagas e formação de Cadastro Reserva (CR) nos cargos de Contador/Distribuidor, de Nível Superior, e Técnico
Judiciário, de Nível Médio, para compor o Quadro de Pessoal TJTO, tornam pública a seguinte retificação ao edital supracitado,
cujas alterações estão a seguir elencadas:
1. No ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, CONTADOR/DISTRIBUIDOR (NÍVEL SUPERIOR), LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA, FICA INSERIDO:
Código de Ética Profissional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (Resolução/TJTO nº 29/2021).
2. No ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, TÉCNICO JUDICIÁRIO (NÍVEL MÉDIO) - APOIO JUDICIÁRIO E
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO JUDICIÁRIO (NÍVEL MÉDIO) - INFORMÁTICA, LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, FICA INSERIDO:
Código de Ética Profissional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins (Resolução/TJTO nº 29/2021).
PERMANECEM INALTERADOS os demais itens, subitens, alíneas e anexos do Edital.
Palmas, 26 de abril de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES
Presidente da Comissão de Concurso/TJTO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000009922-1
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01322
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
CNPJ: 03.711.932/0001-30.
OBJETO: Empenho destinado a contratação da empresa para ministrar o Curso Excel Avançado, para servidores e servidoras
do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, através da plataforma virtual da ESMAT/Google Meet, no
período de 24 de maio a 9 de junho de 2022.
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 20 de abril de 2022.
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000008031-8
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01493
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Newton Vieira Treinamentos Ltda.
CNPJ: 28.167.412/0001-30
OBJETO: Empenho destinado a participação de servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no curso Inteligência
Emocional, que será ministrado em Palmas, nos dias 21 e 22 de abril do ano de 2022, o Poder da Ação, em conjunto com Viva
sua Real Identidade, com Paulo Vieira e Camila Vieira, na modalidade presencial.
VALOR TOTAL: R$ 6.279,00 (Seis mil e duzentos e setenta e nove reais).
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0500.
DATA DA EMISSÃO: 25 de abril de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000010403-9
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01325
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Liziane Paixão Silva Oliveira.
CPF: 003.088.795-03.
OBJETO: Empenho destinado a contratação da instrutora, para ministrar o curso de POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E
SUSTENTABILIDADE, como parte da Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos,
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 25 a 30 de
abril de 2022.
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil 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: 20 de abril de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000010298-2
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01324
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Doraci Souza da Silva ME.
CNPJ: 26.775.416/0001-75.
OBJETO: Empenho destinado a contratação da empresa para ministrar o Workshop “A participação social enquanto requisito
para a manutenção da saúde”, para magistrados(as) e servidores(as) efetivos(as) e comissionados(as) do Poder Judiciário
Tocantinense, servidores(as) cedidos(as) e servidores(as) voluntários(as) devidamente lotados(as) na Diretoria de Gestão de
Pessoas do Tribunal e lotados na Comarca de Colinas, a ser realizado na modalidade presencial, Turma I Dia 6 de maio de
2022. Turma II Dia 12 de maio de 2022.
VALOR TOTAL: R$ 13.322,00 (Treze mil e trezentos e vinte e dois reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 20 de Abril de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000009854-3
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01357
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda.
CNPJ: 07.774.090/0001-17.
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OBJETO: Empenho destinado a contratação da empresa para ministrar o curso Cálculos Revisionais Bancários e Expurgos
Inflacionários e Cálculo sobre Expurgos Inflacionários e Cálculo sobre PASEP, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense
a ser realizado na modalidade EAD, no período de 3 a 30 de maio de 2022 através da plataforma virtual da ESMAT/Google Meet.
VALOR TOTAL: R$ 27.800,00 (Vinte e sete mil e oitocentos reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 25 de Abril de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - SRP
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME/EPP
Processo nº 22.0.000006958-6 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2022
Tipo: Menor Preço por Item.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registrar preços objetivando a aquisição futura de baterias para nobreaks de médio porte, para atender as
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses.
Disponibilidade do Edital: Dia 28 de abril de 2022 (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 11 de maio de 2022, às 13h30min (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, por meio do sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/
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, 27 de abril de 2022.
Cláudio Barbosa da Silva
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 – SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Processo nº 21.0.000031343-0 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 033/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por Item
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de Preços visando futura aquisição aquisição de materiais de consumo e bens permanentes para
atender as demandas nas Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e pilates do setor de fisioterapia, via Centro de
Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Disponibilidade do Edital: Dia 28 de abril de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 12 de maio 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, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 27 de abril de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 686/2022, de 26 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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 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 FRANCISCO ALVES DE JESUS, matrícula nº 217848, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 26/04 a 25/05/2022, a partir de 26/04/2022 até 25/05/2022, 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.
Ariostenis Guimarães Vieira
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 687/2022, de 26 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JANIO MOREIRA FREITAS, matrícula nº 224265, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 25/04 a 24/05/2022, a partir de 25/04/2022 até 24/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 688/2022, de 26 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 ANTONIA CABRAL DA COSTA CIRILO, matrícula nº 205167, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/10/2023, 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 689/2022, de 26 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 FERNANDO AMERICO DA SILVA BRITO, matrícula nº 352841, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 26/04 a 25/05/2022, a partir de 26/04/2022 até 25/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5174 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

58

PORTARIA FÉRIAS Nº 690/2022, de 27 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 RICARDO RODRIGUES SOARES MASSON, matrícula nº 352200, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 27/04 a 26/05/2022, a partir de 27/04/2022 até 26/05/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 691/2022, de 27 de abril de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS 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 CREUZILENE DOS SANTOS LIMA, matrícula nº 218747, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 27/04 a 26/05/2022, a partir de 27/04/2022 até 26/05/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcelo Laurito Paro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 692/2022, de 27 de abril de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 CLAUDETE GOUVEIA LEITE SOUSA, matrícula nº 85640, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 27/04 a 26/05/2022, a partir de 27/04/2022 até 26/05/2022, 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.

Nely Alves Da Cruz
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 693/2022, de 27 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 CARLOS CARDOSO JÚNIOR, matrícula nº 352397, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 27/04 a 26/05/2022, a partir de 27/04/2022 até 26/05/2022, 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
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ESMAT
Editais

EDITAL nº 077, de 2022 –SEI Nº 22.0.000011419-0
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 ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU – TURMA II a se realizar no período de 10 e
11 de maio de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie,
conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU – TURMA II
Objetivo: Capacitar os(as) magistrados(as) e servidores(as) sobre as matérias do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro
em todo o território nacional.
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 28 de abril a 6 de maio de 2022
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat.
Público-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense
Carga horária: 9 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT)
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 100
2.2 Distribuição das Vagas:
Unidade/Público

Nº de Vagas

Magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense

20

Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense

80

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas.
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de
inscrição.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense;
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense;
3.3 Que atuem preferencialmente nas execuções penais
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4 FREQUENCIA 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 webaula, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data;
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 curso, esta será comunicada por email. 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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5.1 Cronograma
AMBIENTAÇÃO
Conteúdo Programático e/ou Atividades

Descritores
Data/Período Dia 10 de maio de 2022
Das 13h30 às 18h
Horário
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, para apresentação
do curso, com tutoriais para que os alunos e as alunas possam se apropriar das ferramentas disponibilizadas na
modalidade de curso EaD.
Abertura
Proposta para
Jordan Jardim
o Curso
Juiz Coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF)
Allan Martins Ferreira
Direito Titular da Vara Criminal e Execução Penal na Comarca de Palmas
Parte I
Descritores
Conteúdo Programático e/ou Atividades
Tema
Execução Penal: implantação dos dados
Horário
Das 13h30 às 18h
Data/Período Dia 10 de maio de 2022
Professora Ana Júlia Lopes
 Implantação dos dados das execuções com uma ou mais guias de recolhimento
na aba processos criminais;
Conteúdos
Programáticos




Lançamento dos dados nas abas eventos, incidentes concedidos, incidentes não concedidos, informações
adicionais, partes e informações gerais;
Análise do relatório de pena – tanto privativa quanto restritiva de direito –, com foco na análise das
possíveis inconsistências existentes nas execuções;

Videoconferência na Plataforma Google Meet;
Metodologia
Recursos multimídias variados;
do Módulo
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes.
Carga Horária 4,5 horas-aula
Parte II
Tema
Execução Penal: rotinas de trabalho
Data/Período Dia 11 de maio de 2022.
Horário
Das 13h30 às 18h
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Professor

Ana Júlia Lopes
 Implantação dos dados de execução de pena privativa de liberdade com restritiva de direito;
 Lançamento de livramento condicional, sursis e prisão domiciliar, quanto à concessão e revogação;
Conteúdos
 Comutação de pena;
Programáticos
 Análise da linha do tempo da execução e linha do tempo detalhada.
Videoconferência na Plataforma Google Meet;
Metodologia
Recursos multimídias variados;
do Módulo
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes.
Carga Horária 4,5 horas-aula
Carga
9 horas-aula
Horária Total
5.2 PROFESSORA
Nome
Ana Júlia Lopes
Graduada em Comunicação Social. Especialista em Direito Penal e Processual Penal,
Direitos Humanos e Ressocialização e Sociologia Política. Atualmente atua como oficiala de
apoio judicial na Vera de Execuções Penais de Divinópolis (TJMG), tendo tido passagem
Síntese do Currículo
pelo Sistema Prisional de Minas Gerais, como analista. Atuou na implantação do SEEU em
MG como capacitadora durante o ano de 2018. Desde o final de 2018, atua na parte
operacional e em capacitações na expansão do SEEU em todo o País, pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), já tendo participado da implantação do sistema em 14 tribunais.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat
e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no DJ nº 4.348, de 13 de setembro de 2018.
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br.
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei.
6.4 Os casos omissos e 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, 26 de abril de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 076, de 2022 –SEI Nº 20.0.000019203-2
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o o EDITAL nº
066, de 2022, publicado no Diário da Justiça nº 5165, do dia 7 de abril, de 2022, pp. 96-105, alterando o quantitativo de vagas,
a distribuição de vagas e pré-requisitos para o ingresso ao CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR AMBIENTAL
a se realizar no período de 5 de maio a 16 de dezembro de 2022, conforme segue:
2. VAGAS
Onde se lê:
Públicos-Alvo

Quantidade

Profissionais de engenharia ambiental, florestal e agrônomos

12

Servidores(as) das instituições públicas estaduais que lidam com conflitos agrários

8

Servidores(as) do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA)

4

Total de Vagas

24
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Leia-se:
Públicos-Alvo
Profissionais regularmente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Tocantins - CREA/TO
Servidores(as) das Instituições Públicas Estaduais que lidam com conflitos ambientais
Servidores(as) do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA)
Indígenas do Estado do Tocantins
Total de Vagas

Quantidade
12
8
4
8
32

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas.
3. PRÉ-REQUISITOS
Onde se lê:
3.1 Serem profissionais de engenharia ambiental, florestal e agrônomos;
3.2 Servidores(as) das instituições públicas estaduais que lidam com conflitos agrários
3.3 Serem servidores(as) do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA).
Leia-se:
3.1 Quanto à especificação do público-alvo:
3.1.1 Serem profissionais regularmente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA/TO;
3.1.2 Serem servidores(as) das Instituições Públicas Estaduais que lidam com conflitos ambientais;
3.1.3 Serem servidores(as) do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA);
3.1.4 Serem indígenas do Estado do Tocantins.
3.2 Quanto a efetivação da matrícula dos(as) inscritos(as) por indicação que tem interesse em serem credenciados na Plataforma
ConciliaJud para atuar como Mediador Judicial a nível nacional, estes devem enviar os documentos necessários para o credenciamento,
sendo:
3.2.1 Carteira de identidade comprovando a idade mínima de 21 anos;
3.2.2 Cadastro de Pessoas Física (CPF);
3.2.3 Comprovante de endereço atualizado;
3.2.4 Cópia do Diploma de curso de ensino superior concluído há pelo menos dois anos, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.140, de 2015, e
do Anexo I da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 2010;
3.2.5 Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando estarem no gozo dos direitos políticos e suas obrigações eleitorais, nos termos do art. 14,
§ 1º, da Constituição Federal;
3.2.6 Certidões dos distribuidores cíveis e criminais;
3.3 Quanto a efetivação da matrícula dos(as) inscritos (as) indígenas indicados(as) que tem interesse em serem credenciados no Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, para atuar como Conciliador Judicial, a nível estadual, estes devem enviar os documentos necessários para
o credenciamento, sendo:
3.3.1 Carteira de identidade comprovando a idade mínima de 21 anos;
3.3.2 Cadastro de Pessoas Física (CPF);
3.3.3 Comprovante de endereço atualizado;
3.3.4 Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando estarem no gozo dos direitos políticos e suas obrigações eleitorais, nos termos do art. 14,
§ 1º, da Constituição Federal;
3.3.5 Certidões dos distribuidores cíveis e criminais;
3.4 Quanto ao envio dos documentos
3.4.1 Os documentos devem ser enviados no formato PDF para o e-mail cursomediacaotjto@gmail.com , para a conferência pelo
NUPEMEC, que é o órgão responsável pelo credenciamento;
3.4.2 O NUPEMEC irá conferir a documentação de cada inscrito(a) por indicação e enviará para a Secretaria Acadêmica, via SEI, a lista dos
inscritos aptos a efetivar a matrícula;
3.4.3 Não serão efetivadas as matrículas do inscritos(as) indicados(as) que não enviarem todos os documentos solicitados nos subitens 3.2
e 3.3.

Palmas-TO, 26 de abril de 2022.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS
Atas

Ata Nº 01 de 07 de Abril de 2.022.
PRESIDÊNCIA/ TU
Ata da 1ª Sessão Virtual da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador ADOLFO AMARO MENDES.
Aos 07 (sete) dias do mês de abril de 2022, na sala de reuniões da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Tocantins,
presentes o ilustre Desembargador ADOLFO AMARO MENDES – Presidente, os Juízes NELSON COELHO FILHO,
DEUZAMAR ALVES BEZERRA, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, os juízes CIBELE MARIA BELLEZZIA e ELIAS RODRIGUES
DOS SANTOS, Juízes convocados em substituição aos juízes LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS e JOSÉ CARLOS TAJRA
REIS JUNIOR. A Sessão por videoconferência para sustentação oral pelo Sistema SIVAT – Sistema de Videoconferência e
Audiências do Tocantins teve início no dia 07/04/2022, às 09hs e termino às 11h30min. FEITOS JUDICIAIS JULGADOS: 1 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível N° 0006499-89.2021.8.27.2700/TO. ORIGEM: SEGUNDO GABINETE
DA 1ª TURMA RECURSAL. REQUERENTE: IDAMILDE FREITAS MOREIRA.ADVOGADOS: ROMULO CASTRO SILVA (OAB
TO07804A), ALBERTO LIMA FILGUEIRAS (OAB TO010001). REQUERIDOS : SEGUNDO GABINETE DA 1ª TURMA
RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, BANCO BRADESCO S.A., 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do TO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas. AUTORIDADE: JOSE
CARLOS TAJRA REIS JUNIOR ADVOGADO: MICHELLE CORRÊA RIBEIRO MELO (OAB TO003774). INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO. Promotora de Justiça: MARIA CRISTINA DA COSTA VILELA. RELATOR: CIRO ROSA DE OLIVEIRA.
DECISÃO. APÓS O VOTO DO JUIZ CIRO ROSA DE OLIVEIRA , DA DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO JUIZ NELSON
COELHO FILHO NO SENTIDO DE QUE A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO TOCANTINS
DEVE SER UNIFICADA PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO DE QUE É DESNECESSÁRIA A REITERAÇÃO DO PEDIDO
DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL, CASO O PEDIDO TENHA SIDO
APRESENTADO EM OUTRA FASE PROCESSUAL, SENDO PERPETUADA EM TODAS AS INSTÂNCIAS A ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, ATÉ SUA REVOGAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO, NA QUAL SERÁ
OPORTUNIZADO A PARTE DE RECOLHER O PREPARO EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS , DA DIVERGÊNCIA
APRESENTADA PELO JUIZ DEUSAMAR ALVES BEZERRA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POR OUTRO LADO,
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUMULAR OS ENTENDIMENTOS DAS TURMAS QUANTO ESSA MATÉRIA
DISCUTIDA NOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 18 E 19 DO PROVIMENTO 22/20122 DO CNJ,
SUBMETO AO COLEGIADO A CONSULTA NO SENTIDO DE SUMULAR A MATÉRIA NOS TERMOS APRESENTADOS NO
VOTO DO RELATOR. É COMO VOTO, SENHOR PRESIDENTE , E OS VOTOS DA JUÍZA CIBELE MARIA BELLEZIA, DO JUIZ
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS E DO JUIZ JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA, A
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DECIDIU, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVIDO, PARA QUE A JURISPRUDÊNCIA
DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO TOCANTINS DEVE SER UNIFICADA PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO
DE QUE É DESNECESSÁRIA A REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM
SEDE RECURSAL, CASO O PEDIDO TENHA SIDO APRESENTADO EM OUTRA FASE PROCESSUAL, SENDO
PERPETUADA EM TODAS AS INSTÂNCIAS A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, ATÉ
SUA REVOGAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO, NA QUAL SERÁ OPORTUNIZADO A PARTE DE RECOLHER O PREPARO EM
48 (QUARENTA E OITO) HORAS.. 2 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível N° 000760841.2021.8.27.2700/TO. ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. REQUERENTE: IDENILDE
BEZERRA LIMA. ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO DE SOUSA (OAB MA019716). REQUERIDO: ESTADO DO
TOCANTINS. PROCURADOR: HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR. RELATOR: DEUSAMAR ALVES BEZERRA.
DECISÃO. A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DECIDIU POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, A MANTER A
ADMISSIBILIDADE E JULGAR IMPROCEDENTE O PRESENTE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUMULAR OS ENTENDIMENTOS DAS TURMAS QUANTO A MATÉRIA DISCUTIDA
NOS AUTOS E O DISPOSTO NOS ARTS. 18 E 19 DO PROVIMENTO 22/20121, SUBMETIDA A CONSULTA, A TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO. DECIDIU, POR UNANIMIDADE RATIFICAR O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO E EDITAR O SEGUINTE
ENUNCIADO: "ENUNCIADO 19 - O SERVIDOR, INTEGRANTE DA CLASSE DA POLÍCIA PENAL, POR EXERCER ESCALA DE
TRABALHO EM REGIME DE REVEZAMENTO DE 24 HORAS DE TRABALHO POR 72 HORAS DE DESCANSO, O QUE
PERFAZ, NO MÁXIMO, 08 DIAS DE TRABALHO MENSAL, EQUIVALENTE A 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) HORAS DE
TRABALHO AO LONGO DO MÊS, OU SEJA, NÚMERO INFERIOR AO DIVISOR DE 200 (DUZENTAS) HORAS MENSAIS, NÃO
FAZ JUS À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS, SALVO SE COMPROVADO A REALIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
ESTENDIDA OU PLANTÕES EXTRAS, OU SEJA, ALÉM DA ESCALA NORMAL DE TRABALHO (24X72)." 1.3 A TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DECIDIU, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, QUE O DISPOSTO NO ART. 121, § 1º. PROVIMENTO N.
22/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DIVERGÊNCIA SUPERADA) CONFIGURA MATÉRIA DE MÉRITO,
MANTENDO, PORTANTO, A ADMISSÃO DO PEDIDO REALIZADA PELO PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO,
PORÉM, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
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ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO JUIZ NELSON COELHO FILHO, OS VOTANTES JUÍZES CIRO
ROSA DE OLIVEIRA, CIBELE MARIA BELLEZZIA, JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, ELIAS RODRIGUES DOS
SANTOS.RELATOR VENCIDO: DEUSAMAR ALVES BEZERRA VENCIDO.CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUMULAR
OS ENTENDIMENTOS DAS TURMAS QUANTO A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS E O DISPOSTO NOS ARTS. 18 E 19
DO PROVIMENTO 22/20121, SUBMETIDA A CONSULTA, A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DECIDIU, POR UNANIMIDADE,
RATIFICAR O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO E EDITAR O SEGUINTE ENUNCIADO:"ENUNCIADO 19 - O SERVIDOR,
INTEGRANTE DA CLASSE DA POLÍCIA PENAL, POR EXERCER ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE REVEZAMENTO
DE 24 HORAS DE TRABALHO POR 72 HORAS DE DESCANSO, O QUE PERFAZ, NO MÁXIMO, 08 DIAS DE TRABALHO
MENSAL, EQUIVALENTE A 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) HORAS DE TRABALHO AO LONGO DO MÊS, OU SEJA,
NÚMERO INFERIOR AO DIVISOR DE 200 (DUZENTAS) HORAS MENSAIS, NÃO FAZ JUS À PERCEPÇÃO DE HORAS
EXTRAS, SALVO SE COMPROVADO A REALIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO ESTENDIDA OU PLANTÕES EXTRAS,
OU SEJA, ALÉM DA ESCALA NORMAL DE TRABALHO (24X72)."ACOMPANHARAM O RELATOR, OS JUÍZES NELSON
COELHO FILHO, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, CIBELE MARIA BELLEZZIA, JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS (UNÂNIME). RELATOR DO ACÓRDÃO: DEUSAMAR ALVES BEZERRA. Ao final, nada mais
havendo, às 11h30 de 7 de abril de 2022, encerrou-se a presente sessão, determinado a lavratura desta ata, que após lida, acha
conforme e aprovada na próxima sessão, vai assinada pelo Presidente, comigo, Glacyneide Borges Rocha, Secretária da
Turma de Uniformização, que a lavrei e subscrevo. Presidente da Turma de Uniformização ADOLFO AMARO MENDES.
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