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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5291912 - Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc...  INTIMA a executada CBG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 14.966.851/0003-60, bem como a 
sócia solidária KATHIANE DE SOUSA, CPF. 939.557.071-72, ambos com endereço incerto e não sabido de que, acerca da 
PENHORA realizada no processo n. 00005453220168272702, Execução Fiscal que lhe(s) move ESTADO DO TOCANTINS, em 
ativos financeiros da mesma, junto ao Itau Unibanco S/A, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), para, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce 
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob pena 
de liberação dos valores a parte exequente..  E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será 
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 03/05/2022. Eu 
EDIVANE T. PROVENCI DONEDA, Técnica Judiciária, digitei e conferi.FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 5292853 - Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... CITA o(a) GABRIELA REZENDE GUIMARÃES , brasileira, solteira, costureira, inscrita no RG n. 4.758.196 DGPC e no 
CPF n. 016.803.261-98, atualmente com endereço incerto e não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o processo 
n. 00003813320178272702, Ação: DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que lhe move ELIDIANE DIVINA VIEIRA, para querendo, no prazo de 15 (quinze) apresentar 
contestação, sob pena de lhe ser nomeado curador especial, nos termos do despacho proferido no evento 221, bem como, 
INTIMANDO-A para cumprimento das determinações lhe impostas através da decisão proferida no evento 4 - DEC1, seja: 
"DECISÃO (...). PELO EXPOSTO AVERIGUADO SUBSISTIREM A Probabilidade do direito o perigo de dano, REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO, DEFIRO A TUTELA PLEITEADA PARA DETERMINAR: À 
REQUERIDA: I. Que faça a devida transferência do veículo, Honda/BIZ 125 KS, Placa NGL-9646, para o seu nome; II. Prazo: 10 
dias; III. Havendo o cumprimento da ordem, a Requerida deve juntar o comprovante nos autos; (...). VII. Em caso de 
descumprimento da ordem, arbitro multa de R$ 500,00 reais por dia, tendo como limite o valor de R$ 12.000,00; VIII. Advirto a 
Requerida que, o fato de ser o DETRAN/GO a cumprir a ordem não a exime do pagamento da multa, conforme determinado no 
inciso VII; IX. Concedo à Requerente, os beneplácitos da justiça gratuita na forma da lei ao Requerente. (...)". E, para que 
não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 03/05/2022. Eu EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA, Técnica 
Judiciária, digitei e conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO. 
 

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 0001032-36.2015.827.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusados: EDILSON DAS GRAÇAS MACHADO e GEOVANE PINTO MOURÃO 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) EDILSON DAS GRAÇAS MACHADO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido 
aos 12/03/1981, filho de Vitalina Machado de Araújo Graças e Jessy José das Graças, portador do RG n.º 423666 SSP/TO, CPF 
005.982.741-62 e GEOVANE PINTO MOURÃO, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Porto Alegre do Norte/MT, 
nascido aos 17/01/1995, filho de Maria Lúcia Mourão da Silva e José Pinto Nascimento, portador do RG nº 942947 SSP/TO e 
CPF 050.351.271-09, estando 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, 05 de maio de 
2022. FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito 
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Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
PRAZO: 05 DIAS 
AÇÃO PENAL nº 0001032-36.2015.827.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
FINALIDADE: INTIMAR o(s) acusado(s): ARILSON NUNES DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público, natural de 
Tocantinópolis/TO, nascido aos 16/12/1972, filho de Adauto Divino da Silva e Nazaré Nunes da Silva, portador do RG 105.975 
SSP/TO, lotado no Posto Fiscal de Estreito, residente na Rua Cícero Margarida, n.º 01, Centro, Aguiarnópolis/TO; EMERSON DE 
SOUZA, brasileiro, casado, empresário, natural de Umuarama/PR, nascido aos 08/04/1975, filho de Edna de Souza, portador do 
RG 6644701 SSP/PR, CPF 030.725.959-50, residente na Rua Adelmo Aires Negre, n.º 2650, Centro, Gurupi-TO; DIVANO 
PEREIRA RIBEIRO, vulgo “Geralmente”, brasileiro, casado, estivador “chapa”, natural de Porangatu-GO, nascido aos 
05/04/1979, filho de Edith Rosa Ribeiro e José Pereira Ribeiro, portador do RG 4133317 SSP/GO, CPF 878.947.181-49, 
residente na Avenida Rio Tocantins, entre 11 e Amazonas, Qd. 30, Lt. 04, Talismã-TO; FÁBIO SILVA MENESES, brasileiro, 
casado, motorista, natural de Minaçu-TO, nascido aos 22/12/1975, filho de Antônio Matuzinho Meneses e Maria da Cruz Silva 
Meneses, portador do RG 116135 SSP/TO, residente na Avenida Lontra, n.º 560, Bairro JK, Araguaína-TO, telefones (63) 9232-
9962 e 3413- 2500; FRANCISCO IRACILDO TEODÓSIO MACEDO, brasileiro, mototaxista, nascido aos 02/02/1963, filho de 
Maria José Epifania da Silva, portador do CPF 431.142.701-82, residente na Rua Rio Javaé e/ou 11, Qd. 08, Lt. 10, Centro, 
Talismã-TO, telefone (63) 3385-1164; FRANCISCO PRUDENCIO DA SILVA, vulgo “Chico Ribeiro”, brasileiro, estivador “chapa”, 
nascido aos 15/01/1971, filho de Maria Rodrigues da Silva, portador do CPF 494.034.191-72, residente na Avenida Rio Formoso, 
s/n.º, Talismã-TO; LOURENÇO RIBEIRO ARAÚJO, brasileiro, casado, motorista, natural de Babaçulândia/TO, nascido aos 
10/08/1973, filho de Avenida JK, n.º 625, Centro – Alvorada/TO – CEP:77.480-000 Tel: (63) 3353-1368 ASS/S 1 PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA DE ALVORADA – TO Manoel Fernandes de Araújo e Maria da Conceição Ribeiro de Oliveira, portador do RG 
059957 SSP/TO, CPF 596.635.881-87, residente na Rua 3 de maio, n.º 1010, Bairro São João, Araguaia-TO, telefones (63) 
9237-3041 e 9999-9515; JOSÉ CLETO COSTA, vulgo “Ceará”, brasileiro, natural de Pereiro/CE, nascido aos 14/11/1960, filho 
de Rita Costa Maia, portador do RG 1881747 SSP/CE, CPF 213.038.433-15, residente na Avenida Rio Araguaia, Qd. 38, Lt. 03, 
Centro, Talismã-TO; JOSÉ DOURADO FILHO, brasileiro, solteiro, estivador “chapa”, natural de Pilar-GO, nascido aos 
12/01/1962, filho de José Francisco Dourado e Lurdes Rosa Dourado, portador do RG 2087397 SSP/GO, CPF 341.002.881-15, 
residente Avenida Rio Araguaia, s/n.º, Talismã-TO; MARILTON DOMINGUES REGO, brasileiro, casado, funcionário público, 
natural de Rio do Pires/BA, nascido aos Avenida JK, n.º 625, Centro – Alvorada/TO – CEP:77.480-000 Tel: (63) 3353-1368 
ASS/S 2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVORADA – TO 04/12/1965, filho de Aloizio de Sousa Rego e Adolfina Domingues 
Rego, portador do RG 1.911.567 SSP/GO, CPF 347.888.241-91, residente na Avenida Castelo Branco, n.º 1231, Centro, São 
Geraldo do Araguaia/PA; RAIMUNDO CARDOSO DE SOUSA, brasileiro, motorista, nascido aos 28/08/1976, filho de Dalva Alves 
de Sousa, portador do CPF 724.108.763-15, residente na Avenida Goiânia, n.º 25, Jardim Esplanada, Araguaína-TO; RONALDO 
SEVERINO, brasileiro, casado, motorista, natural de Araçatuba/SP, nascido aos 28/03/1978, filho de Aparecido José Bonfim e 
Maria Aparecida Severino Dias, portador do RG 5896924 SSP/SC, CPF 264.518.898-22, residente na Rua Bernardo Sayão, n.º 
1093, Bairro JK, Araguaína-TO, do inteiro teor da sentença de extinção proferida nos autos supra referidos, cuja parte conclusiva 
a seguir transcrevo: “ (...)Diante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a acusação para: EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do 
acusado ARILSON NUNES DA SILVA, já qualificado nos autos, das imputações que lhe são feitas, no tocante à prática 
do crime descrito no artigo 328, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV c/c artigo 109, V, ambos do Código 
Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal. EXTINGUIR O PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão da ausência 
de uma das condições da ação, qual seja, interesse de agir, através da vertente interesse-utilidade, no tocante à prática 
dos crimes descritos nos artigos 288, caput; 317, caput; 333, caput; 334, caput, todos do Código Penal e artigo 1º, inciso I, 
II e V, da Lei n.º 8.137/90, atribuído a FRANCISCO IRACILDO TEODÓSIO MACEDO, ARILSON NUNES DA SILVA, 
LOURENÇO RIBEIRO ARAÚJO, RAIMUNDO CARDOSO DE SOUSA, DIVANO PEREIRA RIBEIRO, MARILTON DOMINGUES 
REGO, JOSÉ DOURADO FILHO, FRANCISCO PRUDÊNCIO DA SILVA, RONALDO SEVERINO, JOSÉ CLETO 
COSTA, EMERSON DE SOUZA e FÁBIO SILVA MENESES, tudo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 
Civil, em aplicação analógica à lei processual penal. (Artigo 3º, Código de Processo Penal). Publique-se, registre-se, intime-se.  
Após o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos, efetuando-se as necessárias comunicações e às baixas de estilo. 
Datado, certificado e assinado pelo e-Proc. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito Local e data: Alvorada, 05 de 
maio de 2022. 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Única Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de 
INTIMAÇÃO  vir ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado EDSON VELOSO DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido aos 07/09/1991, natural de Angico/TO, filho de Manoel Dias da Silva e Teresinha de Sousa 
Veloso, portador do RG nº 1.437.534 SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 064.190.141-07, residente no Povoado Centro dos Borges 
em Riachinho/TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da multa criminal no valor de R$ 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5181 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022 4 

 

 
 

401,48 (quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos ) no prazo de 10(dez) dias em que o mesmo foi condenado em 
sentença nos autos de Ação Penal n° 0002264-41.2019.8.27.2703 . E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 05 de maio de 2022. Eu, Solange R. Damasceno, 
Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito  titular da1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaina Estado do Tocantins FAZ 
SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) 
acusado(a): THYARLLEN DA SILVA PAZ, brasileiro, solteiro, pedreiro, inscrito no CPF n. 046.897.591-89, nascido aos 
02/03/1993, filho de Raimunda Nonata Pereira da Silva, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do art. 121, §2°, II, (homicídio 
qualificado por motivo fútil) do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0004828-76.2022.8.27.2706, e como está em 
lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para 
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. 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, 06 de maio de 2022. Eu, Horades da 
Costa Messias, técnica judiciária judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
50001134319988272706 - (Chave nº 842194691915) - proposta por CÍCERA ALVES PEREIRA em desfavor de ESPÓLIO DE 
FERNANDO, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a 
conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer 
sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita 
por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto 
ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e um. Eu, Celina Martins de Almeida, técnica judiciária/mat. 238445, digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5320249, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0017870-
42.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de AGNALDO GONÇALVES PEREIRA, pessoa fisica, 
inscrita no CPF sob  o nº 472.299.261-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 149 - SENT1 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade. 
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Cientifique a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para 
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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 
05 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
  
EDITAL Nº 5320960, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0015252-
85.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE MOCINHO DA CRUZ, pessoa fisica, inscrito 
no CPF sob o nº 076.970.821-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no 
evento n.º 56 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu 
artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente 
informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do 
feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO.  Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos 
do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio 
da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 
1 - Cientifique-se o exequente da presente sentença em virtude da renúncia ao prazo recursal. 2 - Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Intime-se.  Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
05 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5321239, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0010964-
60.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDILÂNIA FERNANDES FERREIRA, pessoa fisica, 
inscrita no CPF sob o nº 844.886.541-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 48 - SENT1 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença. 2 -  Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se 
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 
de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito..". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Edital de Intimação da Sentença  Nº 5327289 
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 0026422-
20.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RAIMUNDO ALTAIDES RODRIGUES PEREIRA, 
CNPJ/CPF nº 185.605.982-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, 
com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao 
prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cientifique-se. Cumpra-se. " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Miline de Carvalho Henrique. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0003207-
15.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, CPF nº 331.169.541-
00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Ante ao exposto, acolho o pedido de desistência, e de consequência EXTINGO o feito sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que 
não há causídico do executado constituído no presente autos. Cabendo eventual condenação no processo de 
embargos. Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas processuais, em razão da informação de cancelamento da 
Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Saúde que: 1.Intimem-se as partes da presente sentença; 2. Proceda-se com diligência para liberação de 
eventuais valores constritos em contas bancárias do executado; 3.Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se 
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo 
de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao 
pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpra-se". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
02 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 5324093, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0004564-
30.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSIANE APARECIDA DA SILVA COELHO, 
pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 846.342,351-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
SENTENÇA proferida no evento n.º 32 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem 
claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.Conforme dito no 
relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais. 
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
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Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Expeça-se alvará judicial em favor do 
Tesouro Municipal e Procuradoria Geral do Município, bem como, em favor da executada quanto ao saldo remanescente, 
conforme o requerido no evento 25. 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 5 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se.".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 05 dias do mês de 
maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho de Henrique - Juíza 
de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003305-63.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493, GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado (s): JOSE BENICIO DOS SANTOS 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição processual/redirecionamento da execução ao espólio ou 
herdeiros do falecido, bem como o pedido de suspensão frente ao parcelamento e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, 
nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento do executado e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino as seguintes providências: 1. Intime-se o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Associe-se o Sr. João Pinheiro Carneiro, na qualidade de terceiro 
interessado no painel de representação processual, e promova a intimação do mesmo, através de seu advogado, para que tome 
ciência acerca do conteúdo da presente sentença; 3. Decorrido o prazo intimatório, proceda com a desvinculação do terceiro 
interessado do painel de representação processual. Cumpridas as determinações acima, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026422-20.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766 
Executado (s): RAIMUNDO ALTAIDES RODRIGUES PEREIRA   
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se a exequente em virtude 
da renúncia ao prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa 
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cientifique-se. Cumpra-se, Milene de Carvalho Henrique. 
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0009341-58.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  ROSINETE AVELINO 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade. 
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como, de custas processuais, uma vez que o pagamento do débito 
ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 2 - Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006497-67.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : TOMAZ HENRIQUE PEREIRA ENNSER 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade e 
concessão de isenção em relação a outra parte do débito. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação em honorários e custas aja vista a isenção concedida. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Havendo renúncia ao prazo recursal, 
ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. 
Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006363-11.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  MURILLO MUSTAFA BRITO BUCAR DE ABREU 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade. 
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0001788-86.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE   PGM31051  
Executado (s): MARIA JOSE DOURADO DA SILVA   
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, 
posto que a quitação do débito principal ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, bem como às despesas 
processuais finais, uma vez que não foi instaurada lide. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-
se. Cumpra-se. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006334-24.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  EROTINO MARTINS DE OLIVEIRA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006327-95.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : FRANCISCO VIEIRA DE SA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006109-04.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  ANTONIA ISIDORO DE MORAES 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018273-69.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766 
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Executado (s): OROZIMBO LEANDRO DE MATOS   
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime o exequente acerca do 
presente conteúdo; e 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o Cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa; e 3. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique o trânsito em 
julgado, procedam com as baixas necessárias,e arquive os autos. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0016226-64.2015.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766 
Executado (s): NELSON KURYAMA   
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o executado acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Cientifique-se o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. 3. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 5. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cientifique-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1081/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 05 de maio de 2022 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 06  a 13 de MAIO de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 43/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 13 de janeiro de 2022 
CONSIDERANDO a Informação Nº 15295 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA. 
CONSIDERANDO a Informação Nº 15373 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF AURORA 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 06/05/2022 a 13/05/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
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§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado  
Diretor do Foro 

Portaria Nº 1081/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 05 de maio de 2022 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18 H DO DIA 06/05/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 13/05/2022 

JUIZ - COMARCA TAGUATINGA SERVIDORES/TELEFONE 

DR. JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO 

ASSESSORA: ROSIVÂNIA ZOTTIS - MAT. 
TELEFONE:(63) 998478-8720 
TÉCNICA: MARIA JOSÉ BARBOSA DA CONCEIÇÃO, MAT. 141369 
TELEFONE: 99226-4632 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
RENIVAL SILVA – MAT. 141761 - -( COMARCA ARRAIAS) 
TELEFONE: (62) 9 9918-4062 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 

  
ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 - – (COMARCA 
DIANÓPOLIS) 
TELEFONE: (63) 98517 2194 

 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
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 0004159-50.2018.8.27.2710/TO, 
Chave  300155789818, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado DANYLIO CAMPOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/02/1994, natural de Esperantina – TO, filho de Raimundo Almeida Santos e Maria 
Índia Campos Santos, RG nº 7723672 SESP/PA, CPF nº 045.995.501-24, residente na Rua Goiás, s/nº, Vila do Gato, 
Esperantina – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 
10. O acusado acima nominado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 
14, II, ambos do Código Penal, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 31/08/2022, 
15:00, 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 096 dias do mês de maio 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 (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 00018084620148272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) MILTON DE ASSIS CAMPOS, brasileiro, viúvo, pensionista, nascido aos 02/02/1952, natural de Nova Russa – 
CE, filho de Francisco de Assis Campos e Izabel Marculina do Espírito Santo, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado foi pronunciado nos autos em tela como incurso nas penas do artigo 121, 
§2°, incisos II e IV, do Código Penal. . E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente edital (artigo 420, 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5181 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022 12 

 

 
 

parágrafo único, do Código de Processo Penal), INTIMO-O da mencionada decisão, da qual poderá interpor, no prazo de 
05(cinco) dias, recurso cabível (artigo 416, do Código de Processo Penal), sob pena de ver passar em julgado a dita decisão. 
"DECISÃO  DE PRONÚCNIA.....Destaque-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça1 já se posicionou no sentido da 
possibilidade de se admitir a pronúncia ser fundamentada também com base em indícios derivados de provas colhidas no 
inquérito policial e que não foram rechaçadas pelas provas produzidas na instrução criminal, tal como ocorre no presente caso. 1 
STJ - AgRg no AREsp: 371032 AM 2013/0260565-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2013, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013. 13 Ademais, como dito alhures, o juízo de pronúncia limita-se à 
admissibilidade do fato delituoso, sem manifesta procedência da pretensão punitiva, cuja competência constitucional é conferida 
ao Tribunal do Júri. Assim, é possível que as qualificadoras imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova 
colhidos durante o inquérito. Ante o exposto, admito a denúncia e, em consequência, com fundamento no artigo 413 do Código 
de Processo Penal, PRONUNCIO MILTON DE ASSIS CAMPOS E LINDOMAR FEITOSA GOMES, qualificado nos autos, para 
que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri, como incurso nas iras do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do 
Código Penal. Ausentes os requisitos da segregação cautelar, concedo aos réus o direito de aguardarem o julgamento de 
eventual recurso em liberdade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a decisão de pronúncia, às partes, para os fins do 
artigo 422 do Código de Processo Penal. Augustinópolis, 27 de novembro de 2019. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA JUÍZA 
DE DIREITO Respondendo nos termos da Portaria 2163/2019". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio  de dois mil e vinte e dois.  Elaborado pro mim, Benonias Ferreira Gomes, 
Técnico Judiciário, Mat. 43074. 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 Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50003155120118272710 - Chave 491560681314, figurando 
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado RAIMUNDO DO NASCIMENTO, brasileiro, lavrador, 
nascido aos 25/08/1974, natural de Coroatá-MA, filho de Maria mirian do Nascimento, portador do RG nº 73.106 SSP/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 42. 
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do Art. 214, c/c art. 224, "a", c/c art. 14, II, 
todos 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-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no 
dia 22/09/2022 15:00, 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 02 dias do mês de maio de 2022. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, 
Técnico Judiciário, matrícula 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
0001938-22.2017.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA 
LEI, ETC FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de 
Intimação fica o acusado, LEIVISON SOARES GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 18/11/1996, filho de 
Sebastião Pereira Soares e Maria Luisa Ferreira Guimarães, portador da carteira de identidade RG n° 838.393 SSP/TO e do 
CPF n°  018.380.731-67, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 398,95 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), 
através das guias de recolhimento que serão obtidas através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujos comprovantes deverão ser 
anexados aos autos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 
2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 05 dias do maio de 2022. Eu, ____ 
(Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA - Juiz de Direito - Vara Criminal. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 60 (sessenta) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Vara 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 JOSÉ LEANDRO ALVES SUNDÁRIO, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 13/01/1997, filho de Maria 
Zélia da Silva e Cícero Alves Sundário, RG nº 1.470.130, SSP/TO. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para no prazo de sessenta (60) 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 0000486-
42.2019.8.27.2701, conforme resumo abaixo transcrito: "... JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 
manifestada na denúncia, e DESCLASSIFICO a imputação do art. 129, §9º, do Código Penal em desfavor do réu JOSÉ 
LEANDRO ALVES SUNDÁRIO, já qualificado, para a conduta do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, e por 
conseguinte, CONDENO o referido réu nos termos do art. 21, da LCP c/c art. 147, do Código Penal, e art. 32, da Lei nº 
9.605/98, com pena definitiva fixada em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-
multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da situação de hipossuficiência do acusado, em regime 
inicial aberto, entretanto, SUSPENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE pelo período de  02 (DOIS) ANOS, devendo as 
condições serem determinadas em audiência admonitória." 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 28 de mês de abril de 
2022. Eu, Aldeni Pereira Valadares, Escrivão Judicial, digitei e conferi. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE CANCELAMENTO DE SESSÃO DE JÚRI 
 
O Exmº Sr. Dr. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito 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 Criminal, com observância das formalidades legais e mediante termo juntado eletronicamente no sistema eproc, O 
CANCELAMENTO da sessão do Tribunal do Júri designado para o dia 10 de maio de 2022, (evento 190) com início às 
09h00min que seriam realizadas no Auditório do Fórum Juiz Manoel Leite Barbosa, nesta cidade de Goiatins - TO, e 
REDESIGNO a sessão do júri supracitado para data oportuna, de acordo com a disponibilidade de pauta. 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 05 de maio de 2022. Eu, Orcean 
Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MMº. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins (Portaria nº 843, de 06 de abril de 2022),  na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 5000551-69.2008.8.27.2722 que a 
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra os acusados JOSÉ NILTON DA SILVA, brasileiro, união estável, 
agropecuarista, nascido aos 23/03/1968, natural de Uruaçu-GO, filho de José Alexandre da Silva e Elenita Aires da Silva, com 
CPF sob o n.º 779.305.181-72 e ROBERTO DE SOUSA, brasileiro, casado, açougueiro, nascido aos 15/09/1978, filho de Pedro 
José de Sousa e de Maria de Lourdes de Sousa, com CPF sob o n.º 877.040.131-49  atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incursos nas sanções dos crimes dos arts. 288 e 171, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. c/c art. 1º, 
§1º, incisos I e II e §2º, inciso I c/c art. 1º, inciso VII, todos da Lei nº 9.613/1998 . E para que chegue ao conhecimento dos 
acusados, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, 
ficando, assim, intimados do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 475, cujo dispositivo segue transcrito: 
"Ante o exposto, em conformidade com parecer ministerial: a) DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pela morte do 
agente ENO NUNES MACHADO, já qualificado, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal; b) DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE dos acusados ROBERTO DE SOUSA, RENE CERQUEIRA DIAS, MAYKON VIEIRA DE ARAÚJO e JOSÉ 
NILTON DA SILVA, já qualificados, pela prescrição de pretensão punitiva em abstrato, em relação aos delitos do arts. 288 
e 171, caput, do Código Penal, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e III, ambos do Código 
Penal; c) RECONHEÇO a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em face dos acusados ROBERTO DE SOUSA, RENE CERQUEIRA 
DIAS, MAYKON VIEIRA DE ARAÚJO e JOSÉ NILTON DA SILVA, já qualificados,  pela falta de interesse de agir, nos termos 
do art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso VI, do CPC, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva virtual, no tocante do 
delito do art. 1º, §1º, incisos I e II e §2º, inciso I c/c art. 1º, inciso VII, todos da Lei nº 9.613/1998. Sem custas, na forma da lei. 
Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se.". 
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Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 29/04/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, 
Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5001192-86.2010.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) RAIQUISON REGIS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, nascido aos 10/11/1980, 
natural de Brasília/DF, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 129, caput, do 
Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do 
Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença absolutória inserida no 
evento nº 43, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, do Código 
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA em relação ao acusado RAIQUISON REGIS 
RODRIGUES, qualificada nos autos, pela infração prevista no artigo 129 do Código Penal". Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de abril de 2022. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
  

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0011751-07.2021.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por ELIELTON ALVES DA SILVA em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, e por 
este meio CITA o(a) requerido(a) Imobiliária Nova Fronteira Urbanizadora Ltda, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não 
sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 
344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 292508697721, no 
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 06 de maio de 2022. Eu 
____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0006162-97.2022.8.27.2722     
Denunciado: MARCELO FERREIRA DA SILVA 
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 MARCELO FERREIRA DA SILVA (CPF 013.559.303-40), 
brasileiro, servente de obras, separado, natural de São Félix de Balsas-MA, nascido em 10.01.1977, filho de Maria da 
Cruz de Oliveira Silva e de Antônio Ferreira Silva, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do 
artigo incurso no artigo 147 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10826/03 requerendo que, recebida e autuada esta, seja 
instaurado o devido processo penal, observando-se, neste aspecto, o procedimento previsto na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da 
Penha), 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, sexta-feira, 6 de maio de 2022. Eu 
Diane Goretti Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
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ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Atas 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS E SUPLENTES 
   
 
ATA DA 1ª REUNIÃO PERIÓDICA PARA SORTEIO DOS JURADOS E SUPLENTES QUE DEVERÃO SERVIR NAS SESSÕES 
DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA TEMPORADA DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DESTA COMARCA DE ITAGUATINS NO 
ANO DE 2022. Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (05/05/2022), na sala das audiências do Fórum 
local, às 08h30min, onde presentes se achavam, Excelentíssimo Senhor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Meritíssimo Juiz de Direito 
auxiliar da 1ª Escrivania Criminal e Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca de Itaguatins, o representante do Ministério 
Público, Doutor Elizon de Sousa Medrado, a Defensora Pública local, Doutora Fabiana Razera Gonçalves, e como representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Miguel Arcanjo dos Santos, inscrito na OAB-TO sob o n? 1.671-A, o  Serventuário da 
Justiça Gleisson da Silva Ferreira, lotado na Serventia Criminal deste Juízo. Em seguida, pelo Excelentíssimo Juiz fora declarada 
a preparação para realização da 1ª Temporada do Tribunal do Júri Popular a realizar-se nos dias 24, 26 e 31 do mês de maio, e 
ainda nos dias 02, 07, e 09 do mês de junho, sem prejuízo de inclusão de datas adicionais. Em seguida, observando as 
formalidades legais, em especial à conferência das cédulas pelos presentes, procedendo à abertura da urna, sendo sorteados 
em seguida os seguintes Jurados e Suplentes nos termos do art. 433 do Código de Processo Penal: 
JURADOS:  
1 - Jaqueline Gomes dos Santos, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
2 – Edileide Barros Sousa, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
3 – João Evangelista Alves de Abreu, Servidor Público - Sítio Novo/TO, 
4 – Djanira Sousa dos Santos, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
5 – José Roberto Vieira de Morais, Servidor Publico - Sítio Novo/TO; 
6 – Eliane Ramos Martins Leite, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
7 – Rita da Costa Teixeira, Servidora Pública - Sítio Novo/TO; 
8 – Erivaldo da Silva Souza, Servidor Público - Itaguatins/TO;  
9 – Elizêngela de Sousa Oliveira, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
10 – Domingas Pereira de Sousa, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
11 – Rosângela Calixto de Sousa, Servidora Pública - Sítio Novo/TO; 
12 – Liziane Carolina Paixão Mendes, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
13 - Gaspar Lopes Teixeira, Servidor Público - Sítio Novo/TO; 
14 – Geneilton de Oliveira, Servidor Público - São Miguel/TO ; 
15 – Maria de Sousa Paula, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
16 – Alzenira de Sousa, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
17 – Raimundo Nonato Pereira de Jesu, Servidor Público - Sítio Novo/TO; 
18 – José Lima Silva: Servidor Público - São Miguel/TO; 
19 – Altaides Marques da Silva, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
20 – Francidalva Silva Pereira, Servidora Pública - São Miguel/TO ; 
21 - Francisca das Chagas Silva Miranda, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
22 – Carlindo Pereira da Luz Assunção, Servidor Público - Itaguatins/TO; 
23 – Luzivânia Oliveira da Silva Santos, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
24 – Antonia Mendes de Sousa, Servidora Pública - Itaguatins/TO; 
25 – Rejane do Socorro Pereira Nascimento, Servidora Pública - Itaguatins/TO. 
SUPLENTES:   
1 - Juliana Silva Enes Carvalho, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
2 – Edevaldo da Silva Araújo, Servidor Público - Itaguatins/TO; 
3 – Antonio Francisco de Jesus Sousa, Servidor Público - Itaguatins/TO; 
4 – Lucineide Sousa dos Santos, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
5 – Andreia Carneiro de Sousa, Servidora Publica - Itaguatins/TO; 
6 – Edson Bezerra Barros, Servidor Público - Itaguatins/TO; 
7 – Magdonilia Alves Paixão Santos, Servidora Pública - São Miguel/TO;  
8 – Nayane Carvalho Alexandre Vale, Servidora Pública - São MiguelTO;  
9 – Francisca Regina Silva Medeiros, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
10 – Francisco Silva Fernandes, Servidor Público - São Miguel/TO; 
11 – Francinalva dos Santos Verderossi, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
12 – Maria Dilma de Sousa Menezes, Servidora Pública - Sítio Novo/TO; 
13 – Flaviana Pereira Alves Oliveira, Servidora Pública - São Miguel/TO; 
14 – Ana Márcia dos Santos Morais do Vale, Servidora Pública - Itaguatins/TO ; 
15 – Aldo José Pereira de Araújo, Servidor Público - Itaguatins/TO. 
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Concluído o sorteio, foram às cédulas recolhidas em urna própria, sendo em seguida pelo magistrado determinado que fosse 
expedido Edital de Convocação dos Jurados, com dia e hora em que o Tribunal se reunirá, bem como mandado nominal aos 
jurados ora sorteados, para comparecimento sob as penas da lei.  Por fim, à presente ata será assinada de forma eletrônica, afim 
de que surta seus jurídicos legais efeitos, o que foi acordado e autorizado pelos presentes, Luiz Zilmar dos Santos Pires - Juiz de 
Direito; Elizon de Sousa Medrado - Promotor de Justiça; Fabiana Razera Gonçalves - Defensora Pública;  Miguel Arcanjo dos 
Santos – Advogado inscrito na OAB-TO sob o n? 1.671-A - Representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Lavrada por 
Gleisson da Silva Ferreira, matrícula 357939. Itaguatins/TO, 05 de maio de 2022 às 08h46min. 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0007455-86.2019.8.27.2729 - Ação de Exigir Contas 
AUTOR: LENI VIANA TAVARES - CPF: 70856745987 
RÉU: MARCELIA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 02375704320 
FICA A PARTE REQUERENTE intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 76, § 1º, I, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o autor ao pagamento da custas 
remanescentes e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença publicada e 
registrada eletronicamente. Intimem-se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões no 
prazo legal e, decorrido este, com ou sem manifestação, remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça do Tocantins. Não havendo 
apelação, certifique-se o trânsito em julgado e, após cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa dos autos e a sua 
remessa à Cojun para a cobrança das custas processuais finais. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de 
Direito. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00079575420218272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: NATAL OLIVEIRA DA SILVA DIOGENES  
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 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, 
INTIMA o acusado(a) NATAL OLIVEIRA DA SILVA DIOGENES, brasileiro, motorista, nascido aos 16/12/1980, natural de 
Imperatriz/MA, inscrito no CPF nº 835.034.203-04?, filho de Manoel Pereira da Silva e de Maria Francisca de Oliveira, 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 0007957-54.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. O Ministério Público 
denunciou  NATAL OLIVEIRA DA SILVA DIOGENES, brasileiro, motorista, nascido em 16 de dezembro de 1980, natural de 
Imperatriz/MA, filho de Manoel Pereira da Silva e de Maria Francisca de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 835.034.203-
041,narrando o que segue: Consta dos autos de inquérito policial que na data de 26 de setembro de 2020, por volta das 
21h25min, na Quadra 101 Norte, Avenida NS-01 c/ Avenida LO04, em frente a OAB, nesta Capital, o denunciado, não 
observando as cautelas devidas na direção de veículo automotor, praticou lesão corporal culposa, em que figurou como vítima 
Francisco Gustavo Vieira Nascimento (conforme Laudo de Lesões Corporais e demais provas coligidas ao IP), bem como se 
evadiu do local do acidente para evitar responsabilidade. Por ocasião dos fatos, na data, horário e local acima descritos, a vítima 
Francisco Gustavo Vieira Nascimento conduzia uma bicicleta, marca MMC, Cores branca, vermelha e preta, quando um veículo 
ônibus VW/MPolo, placa QKA 2628, veículo de transporte de passageiros, com identificação nº 338-9, conduzido pelo 
denunciado, atropelou a vítima, passando primeiramente com a parte da frente do ônibus e posteriormente passou por cima com 
as rodas traseiras, vindo esta a sofrer lesões corporais em decorrência do acidente. Extrai-se que após a colisão, o condutor do 
ônibus de transporte coletivo da empresa Expresso Miracema Ltda, ora denunciado, não parou e continuou seu itinerário, 
ocasião em que foi perseguido por Guilherme Modolo e Giordana Andrade Silva, os quais passavam na rotatória, atrás do 
ônibus. Conseguiram abordar o autor mais à frente, ainda nas proximidades do local, no entanto ele negou o atropelamento, 
entrou no ônibus e foi embora. Em decorrência do acidente, a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, o que lhe causou 
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme descrito no Laudo de Lesões Corporais nº 
02.2580.11.2020. O denunciado foi reconhecido por testemunhas como sendo o autor do delito em questão. Destarte, 
materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas pelas provas coligidas e anexadas ao IP. Ante o exposto, o Ministério 
Público denuncia NATAL OLIVEIRA DA SILVA DIOGENES, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 303, § 1º, c/c. 
Artigo 302, §1º, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a 
citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência 
de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
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condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. A denúncia foi oferecida em 12/03/2021 e 
recebida em 16/03/2021. O acusado foi citado e apresentou sua resposta por meio de defensor público (evento 52). Na  decisão 
do evento 54, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na audiência de instrução, realizad em 25/11/2021, foram ouvidas as 
seguintes pessoas: FRANCISCO GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO, GUILHERME DE CAMARGO MÓDOLO, GIORDANA 
ANDRADE SILVA, ARCÊNIO ALVES DOS SANTOS NETO e LAILSON ALVES MARTINS,  bem como o acusado (evento 68). 
Na mesma oportunidade o representante do Ministério Público apresentou proposta de acordo de não persecução penal ao 
acusado,  mas ele disse não ter interesse em firmar o acordo. Ainda em audiência, o Ministério Público apresentou suas 
alegações finais orais, em que tornou a pedir a condenação do acusado, nos termos da denúncia, bem como a imposição 
de pena reparatória de R$ 5.550,00. A defesa apresentou suas alegações finais por memoriais, e requereu (evento 71): Pelo 
exposto, espera-se, pois, o recebimento desta, onde com supedâneo no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, 
pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO do acusado, por não estar provado ter o Denunciado concorrido para a infração penal e por não 
existir prova suficiente para a sua condenação! Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, pede-se: Que Seja 
desclassificado o crime tipificada no Artigo 302, §1º, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a vítima apesar das 
lesões sofridas, sobreviveu, descaracterizando assim o crime de homicídio. Que seja aplicada a pena base no mínimo legal em 
caso de condenação pelo crime previsto no Artigo 302, §1, do Código de Trânsito Brasileiro. O julgamento foi convertido em 
diligência para que a autoridade policial apresentasse o CD mencionado no inquérito policial, contendo as imagens da câmera de 
monitoramento do ônibus que passou pelo local no horário em que houve o acidente descrito na denúncia (evento 73). A 
resposta foi apresentada no IP (processo 0045810-34.2020.8.27.2729/TO, evento 13, DO com a entrega da mídia a este juízo 
(evento 14 daqueles autos). Com vista, o Ministério Público aditou as alegações finais e reiterou o pedido de condenação do 
acusado (evento 88). A defesa foi intimada e nada falou. O acusado foi novamente interrogado em 18/04/2022, ocasião em que 
lhe foi exibido o vídeo contido do CD (evento 94). Ao final, a defesa ratificou as alegações finais anteriormente apresentadas. 
2 FUNDAMENTAÇÃO. Eis a síntese das narrativas colhidas nas audiências judiciais. FRANCISCO GUSTAVO VIEIRA DO 
NASCIMENTO (vítima): trafegava pela via numa bicicleta, voltando de uma confraternização com um grupo de amigos. Na 
rotatória próxima à concessionária FIAT, sinalizou com a mão que ia passar, mas um ônibus que passava o atingiu. O ônibus não 
sinalizou que tomaria a terceira saída e entrou sem sinalizar. Após ser atingido, perdeu a consciência. Foi informado de que uma 
pessoa foi atrás do ônibus e disse ao motorista que havia atropelado um ciclista, no entanto ele não voltou ao local para prestar 
socorro. Teve prejuízos materiais, pois sumiram sua bicicleta, avaliada em  R$ 2.300,00, e uma corrente de ouro, avaliada em R$ 
1.000,00. Seu aparelho celular, que custava R$ 1.200,00, foi totalmente estragado. Ficou 11 dias internado e alguns meses sem 
trabalhar,  tendo deixado de ganhar, naquele período, metade de seus vencimentos de R$ 1.050,00. A pessoa que conseguiu 
abordar o motorista na estação anotou o número do ônibus que o atropelou. Terceiros informaram que o depoente foi atingido 
por um ônibus da empresa MIRACEMA, mas não conseguiu ver, pois o fato aconteceu muito rápido. Não sabe informar se foi 
entregue algum documento de veículo para que o depoente recebesse o seguro DPVAT. Não procurou a empresa de ônibus. 
Ficou com sequelas no braço esquerdo, pois perdeu a força deste membro. GUILHERME DE CAMARGO MÓDOLO: trafegava 
em seu carro atrás de um ônibus e viu quando este veículo passou com rente a um ciclista. Na sequência, o ônibus passou com 
a roda traseira em cima daquela pessoa. O ônibus não parou depois do acidente, então o depoente foi atrás dele até uma 
estação próxima, onde avisou ao motorista que ele havia atropelado alguém. No entanto, o motorista foi embora com o ônibus. 
Ambos trafegavam na mesma faixa da direita. Na hora do acidente, o ônibus não freou, ou seja, passou e foi embora. A pessoa 
que aparecia na imagem exibida na audiência é parecida com o motorista que o depoente abordou no dia do acidente, 
acreditando que seja a mesma pessoa. Em decorrência do tempo entre o fato e a abordagem do depoente, não houve 
possibilidade de troca do motorista do ônibus. Chegou até o motorista muito rápido depois do acidente. No reconhecimento feito 
na delegacia, reconheceu a pessoa como sendo o motorista, qual seja a mesma pessoa que foi apresentada durante a 
audiência. Não conseguiu anotar a placa do veículo, mas foi informado que o final do ônibus era 9. O fato aconteceu cerca 
de 20:30 horas, no local havia iluminação e a bicicleta era visível. GIORDANA ANDRADE SILVA: estava no carro dirigido por 
GUILHERME e presenciou o acidente . Viu quando o ônibus entrou na rotatória e passou com a roda traseira por cima de 
um ciclista. A roda do ônibus entrou na faixa por onde os ciclistas estavam, que era a última da direita da via. Foi com 
GUILHERME atrás do ônibus e, numa estação seguinte, ele avisou ao motorista sobre o acidente, mas este negou que tivesse 
feito algo. Em seguida, o motorista acelerou e foi embora dirigindo o ônibus. Não perdeu o ônibus de vista depois do fato até a 
parada na estação. GUILHERME abordou o motorista quando ele estava estacionando na parada de ônibus. Fez o 
reconhecimento do motorista na delegacia de polícia, por meio de foto. Também apresentaram uma pessoa como sendo o autor, 
mas não reconheceu aquele homem como o motorista.  Reconheceu a pessoa que aparece na tela da sala de audiência como 
sendo o motorista abordado no dia do acidente. Não anotou a placa do veículo, mas souve que um rapaz desconhecido fez isso. 
O ônibus é de uma empresa que anda pela cidade, não sabe o nome. ARCÊNIO ALVES DOS SANTOS NETO: presenciou o 
acidente e prestou os primeiros socorros à vítima. O ônibus invadiu a terceira faixa à direita da rotatória, quando fazia a curva 
rumo ao HOTEL 10,  momento em que atingiu a vítima com a roda traseira. No momento do acidente as pessoas que estavam 
próximas conseguiram anotar o número do ônibus. O ônibus é de uma empresa que roda em Palmas. LAILSON ALVES 
MARTINS: é amigo da vítima e estava com esta pessoa no momento do acidente. Estavam seguindo de bicicleta rumo à região 
norte da cidade. A vítima estava na faixa contínua da direita e, no momento em que ia seguir para o norte, o ônibus invadiu a 
faixa. O ônibus passou com o pneu traseiro sobre a vítima. Um motorista de carro que passava pelo local viu o acidente e foi 
atrás do ônibus, mas o condutor deste veículo não voltou para prestar socorro. A vítima ficou caída perto do meio fio, na faixa da 
direita. NATAL OLIVEIRA DA SILVA DIOGENES (acusado): era motorista da empresa MIRACEMA e não lembra de nada 
diferente ocorrido no dia do fato. Pegou o ônibus às 18:00 e o devolveu às 23:00 e, em seguida, foi para casa. No outro dia, 
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soube do acidente e que a polícia o procurava. Não lembra do casal que depôs em audiência e de ser abordado por aquelas 
pessoas. Na época do fato, trabalhava na empresa referida havia 10 anos. Percorria várias rotas com ônibus diferentes. Não se 
lembra do ônibus que dirigia no dia do fato. Os ônibus são monitorados por câmeras. Negou que tenha sido abordado pelas 
pessoas que prestaram depoimento. No segundo interrogatório (evento 94), o acusado assistiu às imagens exibidas na 
audiência e confirmou ser o motorista que nelas aparece. Todavia, voltou a negar envolvimento no fato ou que alguém tenha 
conversado com o depoente naquele dia. Confirmou que desceu do ônibus rapidamente, como exibido nas imagens, mas para 
apenas beber água e urinar. Assim estabelecidos os acontecimentos, passo à análise do mérito da causa. Os laudos anexados 
no inquérito policial comprovam a existência do acidente noticiado na denúncia e relatado pelas pessoas ouvidas na instrução, 
bem assim as lesões corporais provocadas em FRANCISCO GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO. As provas colhidas nas 
fases inquisitorial e judicial permitem concluir que as lesões corporais sofridas pela vítima decorreram do acidente, portanto não 
se questiona o liame de causalidade entre tais eventos. Para o deslinde da causa, deve-se investigar apenas se o acusado  
concorreu para que tais resultados fossem produzidos. Sobre a dinâmica do fato, eis o que discorreu o perito que elaborou o 
laudo pericial do acidente (processo 0045810-34.2020.8.27.2729/TO, evento 1, DOC1, pp. 11 e ss.): Em que pese a conclusão 
do perito, da análise atenta das imagens exibidas na audiência, em conjunto com a prova testemunhal, é possível determinar a 
dinâmica do fato, o que confirma que o ônibus invadiu a faixa em que a bicicleta conduzida pela vítima transitava. Portanto, o 
condutor do ônibus deve ser responsabilizado como causador do acidente e, por conseguinte, das lesões sofridas pela 
vítima. Durante a investigação, as testemunhas narraram que um ônibus da empresa MIRACEMA foi responsável pelo acidente, 
dessa forma a empresa foi notificada  e apontou que o acusado dirigia o ônibus naquele horário,  rota  e características indicadas 
pelas testemunhas (processo 0045810-34.2020.8.27.2729/TO, evento 1, DOC2, p. 15). O acusado negou a autoria do fato, 
todavia, as testemunhas ouvidas na instrução e as demais provas produzidas confirmaram ser ele o condutor do ônibus no 
momento do acidente. As filmagens apresentadas pela empresa Miracema (processo 0045810-34.2020.8.27.2729/TO, evento 
13, DOC1) estão em harmonia com as declarações das testemunhas. Nesse sentido, o acusado confirmou ser  ele a pessoa que 
aparece nas imagens (v. interrogatório do evento 94, a partir de 19'57"), por isso não há dúvida de que estava conduzindo o 
ônibus quando a vítima foi atingida. Nesse sentido, seguem alguns fragmentos apontados pelo representante do Ministério 
Público em suas alegações finais, que tomo a liberdade de reproduzir, pois estão em consonância com o que foi visto no arquivo 
exibido na audiência (evento 92): Enfim,  conclui-se que acusado dirigia o ônibus e não guardou a distância e cuidado  
necessários para a bicicleta que seguia na faixa lateral,  violando as regras do Código de Trânsito Brasileiro, em especial as 
seguintes: Lei nº 9.503/1997. Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e 
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais 
veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas; § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, 
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados 
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar 
constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, 
obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de: Art. 192. Deixar de guardar distância de 
segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no 
momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo: Infração - grave; Sendo suficiente esta 
fundamentação, consigno meu convencimento de que o acervo probatório produzido está em harmonia e permite afirmar que o 
acusado, agindo de forma imprudente, cometeu lesão corporal culposa na direção de veículo. Causas de aumento: encontra-se 
presente a majorante prevista no § 1º, do art. 303, pois ficaram comprovadas as causas previstas no § 1º do art. 302, incisos III e 
IV, do Código de Trânsito Brasileiro, a saber: a) o acusado deixou de prestar socorro à vítima, pois, embora avisado do ocorrido, 
nada fez para ajudar aquela pessoa. Ao contrário, evadiu-se do local em que foi abordado por GUILHERME e GIORDANA, sem 
se preocupar com a sorte da pessoa atingida; b) o acusado praticou o fato no exercício de sua profissão de motorista, 
conduzindo veículo de transporte de passageiro. Finalizo acentuando que "o julgador não está obrigado a refutar expressamente 
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada 
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (STJ, AgRg no AREsp 1.130.386/SP, 
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/11/2017). 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para 
condenar o acusado  nas sanções do art. 303, § 1º, c/c § 1º, incisos III e IV, do art. 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei nº 9503/1997. Passo à dosagem da  pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com  
culpabilidade normal ao tipo; não registra maus antecedentes2; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas 
normais, pois não foram  suficientemente avaliadas; não há motivo plausível para o cometimento da infração, porém  isso não 
afetará a dosagem da pena; as circunstâncias são normais à espécie; as consequências das infrações prejudicam o acusado, 
dada a extensão dos prejuízos materiais causados à vítima; o comportamento da vítima não teve interferência no resultado, mas 
isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: tendo em vista que há circunstância judicial desfavorável ao acusado, aplico a 
pena-base acima do mínimo, ou seja, em  1 ano de detenção. 2ª fase – Atenuantes e agravantes: não há. 3ª fase – Causas de 
diminuição de pena: não há. Causas de aumento de pena:  a pena será elevada em 1/2, pelas causas previstas nos incisos III e 
IV do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Destaco que se tratam de majorantes objetivas de caráter distinto, o que 
possibilita o acréscimo em patamar mais elevado. Pena definitiva: fica estabelecida a pena em 1 ano e 6 meses de 
detenção. Ainda, determino a suspensão do direito de dirigir do acusado, pelo prazo de 6 meses, nos termos do artigo 293, 
caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Regime inicial e local de cumprimento da pena: por força dos fundamentos que 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5181 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022 19 

 

 
 

nortearam a fixação da pena-base, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido 
pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena: preferível a substituição. Substituição da pena: substituo a pena 
privativa de liberdade pelas seguintes restritivas de direitos: a) prestação de serviço à comunidade, a ser especificado  pelo juízo 
da execução, como disposto no art. 312-A do CTB; b) prestação pecuniária no valor de R$ 4.000,00 em favor da vítima, sendo 
facultado o pagamento em parcelas, a critério do juízo da execução. Recurso: concedo ao acusado o direito de recorrer em 
liberdade, diante da incompatibilidade da prisão com a quantidade de pena aplicada e com a  substituição realizada. Direitos 
políticos: os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (art. 15, inciso III, da 
Constituição Federal). Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção será definida na execução. 
Reparação mínima do dano: deixo de fixar o valor da pena reparatória, pois não houve pedido na denúncia. Data venia, o pleito 
de indenização realizado apenas em desde alegações finais pelo Ministério Público afronta os princípios do contraditório e da 
ampla defesa, já que encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria. Ficam 
intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o 
acusado e a vítima e cumprimento das demais atribuições que lhe cabem. Palmas/TO, 29/04/2022. RAFAEL GONCALVES DE 
PAULA - Juiz de Direito." Palmas, aos 06/05/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0013113-86.2022.8.27.2729 
Chave Processo: 201085590922 
Deprecante: 2ª Vara de Fam. Suc. Int. e Ausentes da Com de Itabuna - BA 
Ação: Inventário 
Nº de origem: 0500720-80.2019.8.05.0113 
Inventariante: Gleica Guimarães Andrade e outro 
Advogado: Pedro Hugo Nunes da Silva - OAB/BA 49.966 
Advogado: Bruno Cézar Farias da Silva – OAB/BA 43.130 
Inventariada: Espólio de Judite Rodrigues de Andrade 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado 
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 73,00 (setenta e três reais) e TAXA 
JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link + Cálculo Judicial, 
logo abaixo da capa do processo), bem como as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela própria parte, no 
prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as informações de 
depósito/transferência são encontradas no seguinte link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao Por oportuno, em 
relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência programada 
não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta Carta no 
prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se encontre habilitado, INTIME-
SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima assinalado, BAIXEM-SE os 
autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício. Palmas, data certificada pelo 
sistema e-Proc. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016179220108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE ROBERTO RODRIGUES BARBOSA- CNPJ/CPF nº 
60149400730: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013332120098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: C P DE MIRANDA- CNPJ/CPF nº 03768654000158: INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
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tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROTTA TRADING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ: 
08925820000104, bem como os sócios coobrigados: ANAIR DE PAULA SILVA, CPF/CNP: 64911616172 por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 50019200920108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-75/2010, inscritas em: 10/09/2010, referentes ao ICMS; 
C-74/2010, inscritas em: 10/09/2010, referentes ao ICMS ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
9.119,94 (Nove Mil cento e dezenove 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 Civi l, 
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, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WANDERSON ARAUJO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 64053628172, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50030348020108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 2087-B/2002, inscritas em: 13/09/2002, 
referentes ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo R$ 10.146,07 (dez mil cento e quarenta e 
seis reais e sete centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAULO RICARDO ALVES ANTUNES, CPF/CNPJ: 05745040360, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00135000920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-6716/2018, inscritas em: 01/11/2018, 
referentes ao MULTA NATURATINS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 73.846,95(setenta e 
tres mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GESSO ALENCAR LTDA, CPF/CNPJ: 08156868000197, bem como os 
sócios coobrigados: ANTONIO ERIDAN NUNES ALENCAR, CPF/CNP: 92225209472; RUBENIRES FIGUEIREDO NUNES, 
CPF/CNPJ: 62607197104 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00248425620158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-8/2015, 
inscritas em: 22/01/2015, referentes ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
4.127,17(quatro mil cento e vinte e sete reais e dezessete centavos que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 88064867134, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00263154320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160006509, inscritas em: 
05/02/2014, referentes ao TLF; 20160006510, inscritas em: 25/03/2015 referente ao TLF cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era e R$ 1.429,61 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a 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, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DECK LAGO EVENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 15272160000167, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00309578320218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20210000787, inscritas em: 22/06/2021, 
referentes ao ISS-ESTIM, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 26.432,17 (Vinte e Seis Mil e 
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de 
setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDIVALDINO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 61768723168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00309811420218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20210000868, inscritas em: 29/06/2021, 
referentes ao ISS-CO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 2.353,78 (Dois Mil e Trezentos e 
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Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de 
setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUIS ANTONIO REIS DE FARIAS, CPF/CNPJ: 96968672120, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00347013320148272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140028896, inscritas em: 04/01/2012, 
referentes ao TLF; 20140028897 inscritas em 05/02/2014 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e 
R$ 3.899,66 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos) que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ: 71351787187, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00364098420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150011264, inscritas em: 
27/04/2015, referentes ao IPTU; 20150011265, inscritas em: 27/04/2015 referente ao IPTU; 20150011267 inscritas em 
05/02/2014 referente ao TXS-COLIXO; 20150011268 inscritas em: 25/03/2015 referente ao TXS-COLIXO; 20150011269 
inscritas em: 05/02/2014 referente ao COSIP; 20150011270 inscritas em: 25/03/2015 referente ao COSIP cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.804,38 (Um Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios : JOAO BATISTA CLEMENTE DA SILVA, CPF/CNPJ: 95940359191 e LUIZ 
CARLOS DA MOTA SILVA, CPF/CNP: 97568775100 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50364503420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(S). 20130024787, inscritas em: 08/01/2013, referentes ao TXL-FUNC, inscritas em: 08/01/2013, referentes ao 
TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 885,35 (Oitocentos e Oitenta e Cinco 
Reais e Trinta e Cinco Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
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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, 23 de setembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: M A S MAGALHAES E CIA LTDA, CPF/CNPJ: 28166549000170, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00463473020208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200018445, inscritas em: 26/06/2020, 
referentes ao TLF; 20200018446 inscritas em 26/06/2020 referentes ao TLS; 20200018447 inscritas em: 26/06/2020, referentes 
ao MUL-POST   cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 3.645,38 (Três Mil e Seiscentos e 
Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de 
setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROTTA TRADING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ: 
08925820000104, bem como os sócios coobrigados: ANAIR DE PAULA SILVA, CPF/CNP: 64911616172 por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 50019200920108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-75/2010, inscritas em: 10/09/2010, referentes ao ICMS; 
C-74/2010, inscritas em: 10/09/2010, referentes ao ICMS ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
9.119,94 (Nove Mil cento e dezenove 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, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1037/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 02 de maio de 2022 
O Juiz de Direito.ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, e: CONSIDERANDO o disposto nos autos 20.0.000017430-1 em tramitação na Corregedoria-
Geral de Justiça do Tocantins, mais precisamente em decorrência da Decisão Nº 557 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUST que 
revogou a interinidade de vários delegatários, dentre os quais o do Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Nazaré-
TO;CONSIDERANDO as razões expendidas na Decisão Nº 2078 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF 
TOCANTINÓPOLIS;CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade do serviço público; RESOLVE:Art. 
1º Nomear LUCAS JACOMOSSI JAYME para exercer a interinidade do Cartório de Registro de Imóveis Pessoas 
Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Nazaré-TO.Art. 2º. Os móveis, utensílios, 
computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences, que porventura existam na serventia, e que 
sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços, deverão ser transferidos ao interino(a), mediante assinatura 
de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento n°. 45/CNJ. Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após 
o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia, devendo ser entregues ao interino(a), que para tanto 
assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO.Art. 4º. No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o 
levantamento de todas as pendências existentes na ficha financeira da serventia extrajudicial, devendo promover a devolução 
de todos os selos livres constantes no momento da anexação, com a quitação dos débitos ou assinatura de compromisso de 
assunção de dívida como condicionante para assumir a serventia. Art. 5º.  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
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transmissão do acervo, o delegatário interino deverá apresentar o plano de informatização da serventia, informando a empresa 
que será contratada ou se mantida a atualmente contratada. Art. 6º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
transmissão do acervo, o delegatário interino deverá atualizar os dados da serventia extrajudicial no sistema “Justiça 
Aberta”.Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins.Art. 8º. Fica fixada ao interino mensalmente a porcentagem máxima referente ao teto remuneratório 
constitucional, bem como a obrigatoriedade da prestação de contas nos termos do Provimento nº. 45/CNJ e do Provimento nº. 
4/2021 - CGJUS-TO, ainda que a serventia se demonstre em algum momento deficitária. Art. 9º. Fica designado o dia 
19/05/2022, para a realização do inventário e a transmissão do acervo ao delegatário interino. Art. 10º. Para a condução dos 
trabalhos nomeio o servidor Gilvan Pereira Bispo, matrícula nº. 254155 para participar da condução da transmissão do acervo 
e secretariar os trabalhos de elaboração da respectiva ata. Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do 
acervo conforme estabelecido no art. 8º, revogando-se as disposições em contrário.Publique-se. Cumpra-se.Documento 
assinado eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 06/05/2022, às 14:16, conforme art. 1º, III, 
"b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o 
código verificador 4302912 e o código CRC F2212A7D. 
 
Portaria Nº 1036/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 02 de maio de 2022 
O Juiz de Direito.ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, e:CONSIDERANDO o único serventuário em atuação da serventia delegada é filho do oficial 
falecido, circunstância que faz incidir o disposto no §2º do Art. 2º do Provimento nº 77, de 07 de novembro de 2018, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serviços 
extrajudiciais;CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RMS 
63160;CONSIDERANDO que a escolha do novo interino deverá ser feita nos termos do art. 30 e 31 da Lei Complementar 
Estadual n.º 112/2018 CONSIDERANDO que a decisão proferida pela Diretoria do Foro da Comarca de Tocantinópolis 
(Decisão Nº 2095 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS) no SEI 21.0.000005998-3 CONSIDERANDO a 
necessidade de assegurar a continuidade do serviço público; RESOLVE: Art. 1º NOMEAR LUCAS JACOMOSSI JAYME para 
exercer a interinidade do Único Serviço Notarial e Registral Com Atribuições Especializadas de Tabelionato de Notas, 
Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do Município de Santa Teresinha do Tocantins/TO.Art. 
2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences, que porventura 
existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços, deverão ser transferidos ao 
interino(a), mediante assinatura de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento n°. 45/CNJ.Art. 3º. A transmissão 
do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia, devendo ser entregues ao 
interino(a), que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO.Art. 4º. No ato de transmissão do 
acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências existentes na ficha financeira da serventia extrajudicial, 
devendo promover a devolução de todos os selos livres constantes no momento da anexação, com a quitação dos débitos ou 
assinatura de compromisso de assunção de dívida como condicionante para assumir a serventia.Art. 5º.  No prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário interino deverá apresentar o plano de informatização da 
serventia, informando a empresa que será contratada ou se mantida a atualmente contratada.Art. 6º. No prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário(a) interino(a) deverá atualizar os dados da serventia 
extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”.Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.Art. 8º. Fica fixada ao interino mensalmente a porcentagem máxima 
referente ao teto remuneratório constitucional, bem como a obrigatoriedade da prestação de contas nos termos do Provimento 
nº. 45/CNJ e do Provimento nº. 4/2021 - CGJUS-TO, ainda que a serventia se demonstre em algum momento deficitária.Art. 
9º. Fica designado o dia 19/05/2022, para a realização do inventário e a transmissão do acervo ao delegatário interino.Art. 
10º. Para a condução dos trabalhos nomeio o servidor Gilvan Pereira Bispo, matrícula nº. 254155 para participar da condução 
da transmissão do acervo e secretariar os trabalhos.Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do acervo 
conforme estabelecido no art. 8º, revogando-se as disposições em contrário.Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado 
eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 06/05/2022, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código 
verificador 4302890 e o código CRC A98139B0. 
 

Às partes e aos advogados 
Processo nº: 21.0.000008757-0  
FINALIDADE – INTIMAÇÃO das partes e advogado, Sra. Maria Madalena Pereira Macedo, Sub Oficial Interina Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Nazaré-TO e seu Procurador Leandro Finelli Horta Vianna, Advogado, inscrito na 
OAB/TO nº 2135.B. A, do teor abaixo: 
Portaria Nº 1037/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 02 de maio de 2022 
O Juiz de Direito.ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, e: CONSIDERANDO o disposto nos autos 20.0.000017430-1 em tramitação na Corregedoria-
Geral de Justiça do Tocantins, mais precisamente em decorrência da Decisão Nº 557 / 2021 - CGJUS/ASJECGJUST que 
revogou a interinidade de vários delegatários, dentre os quais o do Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Nazaré-
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TO;CONSIDERANDO as razões expendidas na Decisão Nº 2078 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF 
TOCANTINÓPOLIS;CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade do serviço público; RESOLVE:Art. 
1º Nomear LUCAS JACOMOSSI JAYME para exercer a interinidade do Cartório de Registro de Imóveis Pessoas 
Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Nazaré-TO.Art. 2º. Os móveis, utensílios, 
computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences, que porventura existam na serventia, e que 
sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços, deverão ser transferidos ao interino(a), mediante assinatura 
de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento n°. 45/CNJ. Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após 
o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia, devendo ser entregues ao interino(a), que para tanto 
assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO.Art. 4º. No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o 
levantamento de todas as pendências existentes na ficha financeira da serventia extrajudicial, devendo promover a devolução 
de todos os selos livres constantes no momento da anexação, com a quitação dos débitos ou assinatura de compromisso de 
assunção de dívida como condicionante para assumir a serventia. Art. 5º.  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
transmissão do acervo, o delegatário interino deverá apresentar o plano de informatização da serventia, informando a empresa 
que será contratada ou se mantida a atualmente contratada. Art. 6º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
transmissão do acervo, o delegatário interino deverá atualizar os dados da serventia extrajudicial no sistema “Justiça 
Aberta”.Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins.Art. 8º. Fica fixada ao interino mensalmente a porcentagem máxima referente ao teto remuneratório 
constitucional, bem como a obrigatoriedade da prestação de contas nos termos do Provimento nº. 45/CNJ e do Provimento nº. 
4/2021 - CGJUS-TO, ainda que a serventia se demonstre em algum momento deficitária. Art. 9º. Fica designado o dia 
19/05/2022, para a realização do inventário e a transmissão do acervo ao delegatário interino. Art. 10º. Para a condução dos 
trabalhos nomeio o servidor Gilvan Pereira Bispo, matrícula nº. 254155 para participar da condução da transmissão do acervo 
e secretariar os trabalhos de elaboração da respectiva ata. Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do 
acervo conforme estabelecido no art. 8º, revogando-se as disposições em contrário.Publique-se. Cumpra-se.Documento 
assinado eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 06/05/2022, às 14:16, conforme art. 1º, III, 
"b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o 
código verificador 4302912 e o código CRC F2212A7D. 
  
 
Processo nº: 21.0.000005998-3  
FINALIDADE – INTIMAÇÃO das partes e advogado, Sr. Frederico Lima dos Santos , Sub Oficial de Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos de Santa Terezinha-TO e seu Procurador Nilson Antônio A. dos Santos, Advogado, inscrito na OAB/TO nº 
1.938. 
Portaria Nº 1036/2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS, de 02 de maio de 2022 
O Juiz de Direito.ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, e:CONSIDERANDO o único serventuário em atuação da serventia delegada é filho do oficial 
falecido, circunstância que faz incidir o disposto no §2º do Art. 2º do Provimento nº 77, de 07 de novembro de 2018, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serviços 
extrajudiciais;CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RMS 
63160;CONSIDERANDO que a escolha do novo interino deverá ser feita nos termos do art. 30 e 31 da Lei Complementar 
Estadual n.º 112/2018 CONSIDERANDO que a decisão proferida pela Diretoria do Foro da Comarca de Tocantinópolis 
(Decisão Nº 2095 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF TOCANTINÓPOLIS) no SEI 21.0.000005998-3 CONSIDERANDO a 
necessidade de assegurar a continuidade do serviço público; RESOLVE: Art. 1º NOMEAR LUCAS JACOMOSSI JAYME para 
exercer a interinidade do Único Serviço Notarial e Registral Com Atribuições Especializadas de Tabelionato de Notas, 
Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do Município de Santa Teresinha do Tocantins/TO.Art. 
2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences, que porventura 
existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços, deverão ser transferidos ao 
interino(a), mediante assinatura de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento n°. 45/CNJ.Art. 3º. A transmissão 
do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia, devendo ser entregues ao 
interino(a), que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO.Art. 4º. No ato de transmissão do 
acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências existentes na ficha financeira da serventia extrajudicial, 
devendo promover a devolução de todos os selos livres constantes no momento da anexação, com a quitação dos débitos ou 
assinatura de compromisso de assunção de dívida como condicionante para assumir a serventia.Art. 5º.  No prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário interino deverá apresentar o plano de informatização da 
serventia, informando a empresa que será contratada ou se mantida a atualmente contratada.Art. 6º. No prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário(a) interino(a) deverá atualizar os dados da serventia 
extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”.Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.Art. 8º. Fica fixada ao interino mensalmente a porcentagem máxima 
referente ao teto remuneratório constitucional, bem como a obrigatoriedade da prestação de contas nos termos do Provimento 
nº. 45/CNJ e do Provimento nº. 4/2021 - CGJUS-TO, ainda que a serventia se demonstre em algum momento deficitária.Art. 
9º. Fica designado o dia 19/05/2022, para a realização do inventário e a transmissão do acervo ao delegatário interino.Art. 
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10º. Para a condução dos trabalhos nomeio o servidor Gilvan Pereira Bispo, matrícula nº. 254155 para participar da condução 
da transmissão do acervo e secretariar os trabalhos.Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do acervo 
conforme estabelecido no art. 8º, revogando-se as disposições em contrário.Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado 
eletronicamente por Arióstenis Guimarães Vieira, Diretor do Foro, em 06/05/2022, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código 
verificador 4302890 e o código CRC A98139B0. 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 0000297-33.2022.8.27.2742 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ROMARIO DE JESUS DA SILVA 
O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito  Respondendo  pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de  citação,virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado ROMÁRIO DE JESUS DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, lavrador, nascido aos 28/07/1989, filho de Terezinha de Jesus da Silva portador do CPF Nº e RG Nº 1.291.670 SSP/TO, 
 incurso no artigo 155, § 1º e 4º, inciso VI, do Código Penal  e  denunciado em 14/03/2022, estando atualmente  em local 
incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, por meio de advogado ou de Defensor Público.Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A 
do CPP. Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer 
e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as.Advirta-se que no caso de 
apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arroladas, 
tudo conforme cota mp e decisão transcritos:"DECISÃO:“Vistos, etc. Recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 
do Código de Processo Penal e não se apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Assim, 
adotem-se os seguintes expedientes: 1. cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-
A do CPP.Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer 
e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de 
apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada. 
1.1. no ato de citação, o Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou 
interesse em constituir defensor, o que deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado. 2. realizada a 
citação pessoal do(s) acusado(s) e não apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como 
na hipótese de o(s) acusado(s) informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-
se os autos para o(a) Defensor Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-
A, §2º, do CPP).  3. não realizada a citação pessoal e não havendo informações sobre a localização do(s) acusado(s), havendo 
requerimento, desde já, autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro) - do 
Estado do Tocantins - com a finalidade de localizar o atual endereço da parte ré. O ofício deverá conter todos os dados do 
acusado, informados na denúncia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1. sendo encontrado novo endereço, expeça-
se o necessário para a citação. 4. caso as respostas retornem com endereços já existentes nos autos, certifique-se e cite-se o(s) 
réu(s) em local incerto e não sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. 4.1. se citado 
por edital o(s) réu(s) não comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo do exposto, cumpra-se os comandos abaixo: a) comunique-se o recebimento da 
denúncia ao Instituto de Identificação da SSP/TO, para registro na Rede INFOSEG, nos termos dos arts. 526, II, e 674, ambos do 
Provimento n. 11/2019-CGJUS; b) expeça-se certidão de antecedes criminais do(s) acusado(s); c) requisite-se folha de 
antecedentes criminais do denunciado junto ao Instituto de Identificação e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Tocantins, para que seja anexada aos autos; d) caso o(s) acusado(s) possua(m) execução penal no sistema processual 
eletrônico SEEU, comunique-se ao juízo da execução a existência da presente ação penal (art. 20, da Resolução n. 113/2010-
CNJ).O cumprimento dos mandados de citação e intimação poderá ser realizado nos termos do artigo 212, § 2º, do Código de 
Processo Civil. Cumpra-se, inclusive os requerimentos ministeriais. A presente decisão tem força de mandado. Xambioá-
TO, data certificada pelo sistema.Frederico Paiva Bandeira de Souza Juiz de Direito. Xambioá,  04/04/2022.  E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos  quatro   dias do mês de maio  do ano de Dois Mil e 
Vinte e dois(04.05.2022).Eu_,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva 
Bandeira de Souza, Juiz de Direito.” 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO 
TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA  
 PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000823-34.2021.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: RIQUELME DOS SANTOS MACHADO 
ADVOGADO: UTHANT VANDRE NONATO MOREIRA LIMA GONÇALVES (DPE) 
O Excelentíssimo Senhor  Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,Juiz de Direito  Respondendo  pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital. FICA pelo presente EDITAL 
 INTIMADO  o acusado: RIQUELME DOS SANTOS MACHADO, brasileiro, natural de Xambioá/TO, nascido aos 01.09.2001, 
filho de Sidervan da Silva Machado e de Vera Lúcia Barbosa dos Santos, inscrito no CPF nº 041.390.471-78, atualmente em  
local incerto e não sabido, para tomar ciência da  SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, conforme teor transcrito: “ 1.RELATÓRIO. 
Trata-se de Ação Penal formulada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de RIQUELME DOS SANTOS 
MACHADO, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, conforme 
descrição abaixo:(...) ... É o breve relato. 2. FUNDAMENTAÇÃO. As provas coligidas nos autos dão conta de que os fatos 
narrados na denúncia não constituem a infração penal de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de 
urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), de forma que a absolvição do acusado, nos moldes do artigo 386, III, do Código de 
Processo Penal é medida que se impõe. Explico.  A vítima, quando ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório (link anexado ao 
evento 43), afirmou que acionou a guarnição militar na data dos fatos em razão de o réu estar com os ânimos exaltados dentro 
de sua residência. Contudo, também afirmou que tinha autorizado de maneira expressa a aproximação do réu e entrada em sua 
casa. Restou apurado que, após a concessão da medida protetiva nos autos de n. 0000358-25.2021.8.27.2742, que fixava 
proibição de aproximação e contato do acusado com a vítima, esta, que é mãe do réu, aceitou-o de volta em sua residência e 
voltaram a morar juntos. Ainda, a própria vítima narra que se arrepende de ter acionado a polícia militar e que ainda permanece 
morando com o seu filho, ora acusado. Corrobora o acima exposto o depoimento da testemunha Edivaldo Gomes de Brito (link 
anexado ao evento 43), policial militar que realizou o atendimento do caso e que afirmou que a vítima não tinha intenção de 
utilizar da medida protetiva, já que morava com o réu. Com efeito, embora seja incontroverso que no dia dos fatos denunciados o 
acusado não estava respeitando os limites impostos pela decisão que fixou proibição de aproximação e contato com a vítima, tal 
situação ocorreu com o expresso consentimento da vítima. Assim, a absolvição do acusado é medida que se impõe, já que o fato 
acima descrito não constitui infração penal. A autorização da vítima afasta a tipicidade material, já que equivale à uma renúncia 
das medidas protetivas deferidas para a sua proteção, revelando a inexistência de ofensividade e de reprovação da conduta do 
réu. Vale dizer, a conduta do réu não atenta contra o bem jurídico que o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa proteger e, portanto, 
foge da seara do direito penal. ...(..) Nesse contexto, demonstrado que a conduta do réu não constitui infração penal, de rigor a 
sua absolvição, nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 3. DISPOSITIVO.Ante o exposto, julgo 
improcedente o pedido contido na inicial. Via de consequência, ABSOLVO o réu RIQUELME DOS SANTOS MACHADO das 
acusações que lhe foram imputadas, o que faço com espeque no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Sem 
custas.Transitado em julgado, dê-se baixa. Demais expedientes necessários. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Xambioá-
TO, data certificada pelo sistema. Frederico Paiva Bandeira de Souza. Juiz de Direito.Xambioá, 29/02/2022. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos  três  dias do mês de maio   do ano de Dois Mil e 
Vinte e dois(03.05.2022).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. Frederico 
Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito.” 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
USUCAPIÃO Nº 0007407-59.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: SYLWANA CARVALHO DE SOUZA  
RÉU: MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE  
RÉU: SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO 
EDITAL Nº 5221047 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
        O Excelentíssimo Senhor Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo    de    nº    0007407-59.2021.8.27.2729,    Classe:    Usucapião,    proposta por SYLWANA 
CARVALHO DE SOUZA em desfavor de MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE e SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES 
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FILHO, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de EVENTUAIS CONFINANTES DO IMÓVEL, para tomarem 
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: DESCRIÇÃO 
DO BEM: CHÁCARA SUCUPIRA LOTE 48, parte de um lote maior o 04-C do Loteamento Serra do Lajeado, 5ª Etapa, Município 
de Aparecida do Rio Negro/TO, com registro na Matrícula nº. M145.539, CRI de Palmas/TO, bem como, para que querendo, no 
prazo de 15(quinze) dias, apresentarem eventuais impugnações, conforme determinado no Despacho do evento 61. 

OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de 
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de 
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 819850573821 para acesso integral. 
Eu, Isadora Cerqueira Lopes, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
5221047v6 e do código CRC 1c4ad5c7. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 26/4/2022, às 17:46:12 
 

ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cf vel   

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 0004362-24.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: PÉROLA DIS TRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 
REU: M B SILVA ME 
EDITAL N° 3486084 
CITAÇÃO - PAGAMETO DÍV IDA - INTI MAÇÃO - EMBARGOS 
         0  Juízo da  2ª Va ra Cível  de A raguaína,  Estado  do  Tocantins,  na  forma da  le i,  FAZ SA BER  a todos quanto o 
presente Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta ) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se  processa  por  este 
Juízo da 2ª  Vara  Cível,  o  feito da  Execução de Título    Extrajudicial,  protocolo    n°   000436 2-24.2018.8.27.2706   e   
chave      do   processo n° 761338771718, ajuizada entre as partes acima nominadas , e que por este meio CITA-SE a parte 
executada/requerida M B SILVA ME atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo 
de 03 (três) dias efetue o pagamento do valor total da divida, no   montante de RS 3.600,00   (três mil e seiscentos   reais), 
acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, 
nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a 
execução, dívidas estas representadas pelos títulos 53546-1, 53546-2 e 53546-3. ÍNTIMA-SE a parte executada/requerida acima 
nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecend o 
crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em  execução,   inclusive  custas  e 
 honorarários  de  advogado,  REQUERER   seja  adrnitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS , 
acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês . Tudo em conformidade com respeitavel despacho 
do evento 99. E para que ninguem possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da 
Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a 
publicação será feita apenas em órgao oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um 
(25 /08 /2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Tecnica Jud icia ria, que conferi e dig itei. 
Documento e le trônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juiza de Direito, na forma do artigo 
1º, inciso  Ill. Da  Lei  11.419.  de  19 de dezcmbro de  2006 e  lnstrução  Norma tiva  n° 5, de 24 de out tubro  de 2011.1   A 
conferencia da autenticidade do documento esta disponivel no enderevo eletronico http://www.tjto.ju s.br, mediante 
0 preenchimento do codigo verificador 3486084v3  e do codigo CRC 0a be45e8. 
lnformações adicioais da assinatura :  Signatario (a): WA 1F..SS /\ LORE A M 
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PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0013170-85.2014.8.27.2729/TO 
AUTOR: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
RÉU: SORRISO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 
EDITAL Nº 4673691 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIASO Excelentíssimo Senhor Doutor AGENOR ALEXANDRE DA 
SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0013170-85.2014.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por UNIMED 
PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em desfavor de SORRISO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, e que por 
este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida SORRISO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ: 05865154000160, 
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, 
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho 
   OBSERVAÇÕES:  O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa 
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no 
Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir 
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e 
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a 
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 764743424914 para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada  Palmas/TO, data registrada pelo 
sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
4673691v2 e do código CRC 57b3ec32. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK            Data e Hora: 16/2/2022, às 12:17:13 
  

PALMAS 
2ª Vara Cível 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0032633-03.2020.8.27.2729/TO 
AUTOS N°: 0032633-03.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL POLINESIA 
RÉU: DIOGO MARTINS DIAS 
EDITAL Nº 3123457 
EDITAL  DE CITAÇÃO 
 PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
 JOSE MARIA LIMA, Meritíssimo Juíz de Direito da 2ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida DIOGO 
MARTINS DIAS, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0032633-03.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 6.887,92 
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL POLINESIA 
REQUERIDO: DIOGO MARTINS DIAS 
FINALIDADE: CITAR a requerida DIOGO MARTINS DIAS (CPF: 01929207158) em endereço incerto e não sabido, para nos 
termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "Razão assiste ao autor. Tentou-se a citação do requerido, sendo que em todas as vezes e formas não houve 
êxito. O art. 242 do CPC diz que a citação será sempre pessoal, podendo a mesma ser feita por Edital quando preenchido os 
requisitos do art. 256 do CPC. Art. 256 A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando 
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei. No caso em tela, restou 
evidente que a parte está em local incerto e não sabido, o desconhecimento do endereço da parte requerida é evidente, uma vez 
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que se esgotaram as tentativas de busca. Diante de tais argumentos acima colocados, hei por bem deferir o pedido de citação 
por edital, com prazo de 20 dias (art. 257, III). Cumpra-se. P.I. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado 
s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema. 
  

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 88, de 6 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000008085-7, 
resolve exonerar, a partir da data de publicação deste ato, Eliane Barbosa Pinto, Contadora/Distribuidora, do cargo de 
provimento em comissão de Secretária do Juízo, com lotação na Comarca de Natividade. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 90, de 6 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000007333-8, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 6 de maio de 2022, Mara Regina Leite Mendonça do cargo de provimento em comissão 
de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de 
Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 91, de 6 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000007333-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Laís Pereira de Jesus para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da 
Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1082, de 05 de maio de 2022 

 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no SEI n.º 22.0.000012900-7: 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o juiz João Alberto Mendes Bezerra Júnior para, sem prejuízo de suas funções, exercer a coordenação das 
atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis, a partir do dia 09 de maio de 2022. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 938/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 27 de maio de 2020. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Portaria Nº 1080, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001635-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até a data de 08 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria n. 248/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 08 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 1ª Vara da 
Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, 
sentenças), despachos e atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000001300-9 

INTERESSADO CECOM 

ASSUNTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS para o Digital Signage - TV Indoor 

Termo de Homologação Nº 39, de 5 de maio de 2022 
Trata-se ou autos sobre a contratação de empresa especializada para serviço de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS para o 
Digital Signage - TV Indoor, com fornecimento de solução de Vídeo Wall e Monitores LED Profissionais (Light Emitting Diode), 
incluindo hardware e software licenciado para operação e gestão de conteúdos, contendo, feed de notícias e previsão do 
tempo, com atualização diária e avisos padrão, tendo garantia on site, incluído ainda o serviço de instalação e de repasse 
tecnológico, conforme especificações técnicas constantes no Edital 189 COLIC (4257743). 
A contratação pleiteada foi autorizada pela Decisão 1593 ASJUADMDG (4246539). 
A Classificação Orçamentária para o objeto em demanda, ordenado ao Orçamento de 2022 e ao Plano Plurianual - PPA do 
Poder Judiciário do Tocantins, foi juntada aos autos no evento 4206915. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso 46 COLIC (4257877), referente ao Pregão Eletrônico n.º 29/2022, conforme 
atesto nos eventos 4258970, 4259757, 4260613 e 4265099. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, 
subsidiariamente, Lei 8.666/93, considerando o Documento de Oficialização da Demanda - DOD, inserto no evento 4114524, 
o Estudos Preliminares (evento 4114833), o Mapa de Preços (evento 4192478), a classificação orçamentária (evento 
4206915), bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 4308767), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral, 
contida no Despacho 31299 (4308805), ao tempo em que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 29/2022, conforme Ata da 
Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação presentes nos eventos 4307452, 4307485 e 4307478, 
respectivamente, o qual sagrou vencedor a empresa SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 58.619.404/0001-48, pelo valor total de R$ 387.972,00 (trezentos e oitenta e sete mil 
novecentos e setenta e dois reais), visando locação de equipamentos para o Digital Signage - TV Indoor, com fornecimento 
de solução de Vídeo Wall e Monitores LED Profissionais (Light Emitting Diode), incluindo hardware e software licenciado para 
operação e gestão de conteúdos, contendo, feed de notícias e previsão do tempo, com atualização diária e avisos padrão, 
tendo garantia on site, incluído ainda o serviço de instalação e de repasse tecnológico, conforme especificações técnicas 
constantes no Edital 189 COLIC (4257743), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, DETERMINO o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação; 
2. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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PROCESSO 22.0.000001985-6 

INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ASSUNTO Gerenciamento de Manutenção - Veículos TJTO - Cartão Magnético 

Termo de Homologação Nº 40, de 5 de maio de 2022 
Trata-se de procedimento que visa contratação de empresa para gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças/equipamentos/acessórios, pneus e lavagem de veículos), implantação e operação de um sistema 
informatizado/integrado com utilização de cartão magnético via WEB, compreendendo orçamento dos materiais e serviços 
especializados de manutenção através da rede de lojas e oficinas credenciadas pela Contratada para atender à frota de veículos 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, propiciando ao Contratante gestão e controle das informações. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, o parecer da ASJUADMDG 
(evento 4308944), bem como as reservas orçamentárias (eventos 4223076, 4223086 e 4223094), acolho a sugestão proposta 
pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4309715), ao mesmo tempo que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 27/2022, haja vista o êxito 
do certame, cujo objeto foi adjudicado à empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo valor 
total de R$ 738.700,00 (setecentos e trinta e oito mil e setecentos reais), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e 
Termo de Adjudicação (eventos 4285105, 4285119 e 4305541), para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação do presente Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DIADM/SETRAN para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1055/2022, de 05 de maio 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 2022/113374 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eusita Dias Bezerra Maria, Matrícula 990459, 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 
Juarina-TO, no período de 12/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000168-52.2021.8.27.2713.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1056/2022, de 05 de maio 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 2022/113568 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Midian de Oliveira Sousa Cabral, Matrícula 990567, 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 15/05/2022 a 15/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002521-
33.2019.8.27.2714.  

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 1057/2022, de 05 de maio 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 2022/113577 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valeria da Silva Oliveira, Matrícula 990488, 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 
Tupiratins-TO, no período de 17/05/2022 a 17/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002474-53.2015.827.2729.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1058/2022, de 05 de maio 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 2022/113563 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ivanice Peires Aguiar, Matrícula 990446, 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 Formoso do Araguaia-TO para 
Figueiropolis-TO, no período de 16/05/2022 a 16/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000088-42.2022.8.27.2717.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1059/2022, de 05 de maio 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 2022/113555 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ivanice Peires Aguiar, Matrícula 990446, 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 Formoso do Araguaia-TO para 
Figueiropolis-TO, no período de 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000551-18.2021.8.27.2717.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1060/2022, de 05 de maio 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 2022/113578 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 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000473-
93.2022.8.27.2715.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1061/2022, de 05 de maio 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 2022/113586 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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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 15/05/2022 a 15/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002521-
33.2019.8.27.2714.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1062/2022, de 05 de maio 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 2022/113576 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 
Sampaio-TO, no período de 15/05/2022 a 15/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0000879-08.2017.8.27.2710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1063/2022, de 05 de maio 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 2022/113575 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, 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 Carrasco Bonito-TO, no 
período de 06/05/2022 a 06/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0007137-34.2017.8.27.2710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1064/2022, de 05 de maio 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 2022/113408 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 Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
03/05/2022 a 03/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000938-76.2021.8.27.2735.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1065/2022, de 05 de maio 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 2022/113404 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 Palmas-TO para Pium-TO, no 
período de 04/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de realizar entrevista de depoimento especial, determinado no processo 
0000954.30.2021.827.2735.  

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 1066/2022, de 05 de maio 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 2022/113594 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 16/05/2022 a 16/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000271-
89.2021.8.27.2703.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1067/2022, de 05 de maio 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 2022/113593 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 14/05/2022 a 14/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002474-
53.2015.827.2729.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1068/2022, de 05 de maio 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 2022/113400 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do Ouro-
TO, no período de 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001925-
60.2021.8.27.2720.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1069/2022, de 05 de maio 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 2022/113573 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Esperantina-TO, no período de 14/05/2022 a 15/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
5002791-91.2013.8.27.2710.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1070/2022, de 05 de maio 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 2022/113383 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5181 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022 36 

 

 
 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José do N. Lima Domingues, Matrícula 359546, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do 
Tocantins-TO, no período de 13/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002859-70.2020.8.27.2714.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1071/2022, de 05 de maio 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 2022/113379 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kibelem Luisa Soares Rodrigues, Matrícula 363054, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmeiras do Tocantins-TO 
para Zona Rural-TO, no período de 16/05/2022 a 16/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0003642-81.2020.8.27.2740.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1072/2022, de 05 de maio 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 2022/113378 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatyla Rayane Barbosa de Souza, Matrícula 356647, 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 Nova Rosalandia-
TO, no período de 16/05/2022 a 16/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0004444-
88.2020.8.27.2737.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1073/2022, de 05 de maio 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 2022/113377 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jakeline Beserra Sales Benício, Matrícula 363595, 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 Bom Jesus do Tocantins-TO para 
Recursolandia-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000546-
11.2022.8.27.2733.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1074/2022, de 05 de maio 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 2022/113385 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Hélida Helena Nunes Pereira, Matrícula 355726, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Itacaja-TO para 
Recursolandia-TO, no período de 13/05/2022 a 14/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001648-35.2021.8.27.2723.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1075/2022, de 05 de maio 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 2022/113433 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 16/05/2022 a 16/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo: 0002474-
53.2015.827.2729.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1076/2022, de 05 de maio 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 2022/113436 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Ribeiro da Silva, Matrícula 355708, 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 Dianopolis-TO para 
Lavandeira-TO, no período de 11/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000989-33.2019.827.2711.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1077/2022, de 05 de maio 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 2022/113446 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
05/05/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de fazer vistoria na obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI 
nº. 21.0.000005480-9.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1078/2022, de 05 de maio 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 2022/113157 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 04/05/2022 a 
04/05/2022, com a finalidade de acompanhar a solicitação de adequação da sala onde será instalada a escrivania, com a 
instalação da janela com vidro e balcão, para o atendimento às partes na comarca de destino, conforme SEI nº. 21.0.000006855-
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 1079/2022, de 05 de maio 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 2022/112339 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de 06/05/2022 a 
06/05/2022, com a finalidade de registro fotográfico dos eventos Workshop A participação social enquanto requisito para a 
manutenção da saúde e do Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência Emocional: como conciliar estes 
propósitos?, conforme SEI nº 22.0.000011729-7.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1080/2022, de 05 de maio 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 2022/113342 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Ana Pressilia Silva Bandeira, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357333, 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 Augustinopolis-TO para Praia Norte-TO, no 
período de 09/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de realização da Correição Ordinária da Comarca de Augustinópolis/TO, 
SEI nº 22.0.000009778-4.  

Art. 2º Conceder à servidora Raimunda da Silva Pereira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 217652, 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 Augustinopolis-TO para Praia Norte-TO, no 
período de 09/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de realização da Correição Ordinária da Comarca de Augustinópolis/TO, 
SEI nº 22.0.000009778-4.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1081/2022, de 05 de maio 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 2022/113458 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 
20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 06/05/2022 a 06/05/2022, com a 
finalidade de fiscalizar e acompanhar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme Sei nº. 21.0.000005964-9.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1082/2022, de 05 de maio 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 2022/113392 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Elias Teixeira de Almeida, Matrícula 353693, o valor de R$ 766,63, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguacu-TO para Palmas-
TO, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de viagem a Palmas/TO, para cadastro do Token, conforme 
solicitação Service Desk R49554.  

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 5181 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022 39 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1083/2022, de 05 de maio 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 2022/113398 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Marlos Elias Gosik Moita, Matrícula 352644, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento 
de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/111654 de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 06/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de necessidade de serviço 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 1084/2022, de 05 de maio 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 2022/112340 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Bruno Odate Tavares, SECRETÁRIO DA ESCOLA JUDICIÁRIA, Matrícula 352516, 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 Colinas do Tocantins-
TO, no período de 11/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de suporte técnico e cobertura fotográfica dos eventos Workshop A 
participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde e do Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e 
Inteligência Emocional: como conciliar estes propósitos?, conforme SEI nº 22.0.000011729-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de 
11/05/2022 a 12/05/2022, com a finalidade de suporte técnico e cobertura fotográfica dos eventos Workshop A participação 
social enquanto requisito para a manutenção da saúde e do Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência 
Emocional: como conciliar estes propósitos?, conforme SEI nº 22.0.000011729-7.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1085/2022, de 05 de maio 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 2022/112337 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Bruno Odate Tavares, SECRETÁRIO DA ESCOLA JUDICIÁRIA, Matrícula 352516, 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 Colinas do Tocantins-
TO, no período de 02/05/2022 a 03/05/2022, com a finalidade de realizar o suporte técnico e cobertura fotográfica dos eventos 
Workshop A participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde e Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de 
Vida e Inteligência Emocional: como conciliar estes propósitos?, conforme SEI nº 22.0.000011729-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de 
02/05/2022 a 03/05/2022, com a finalidade de realizar o suporte técnico e cobertura fotográfica dos eventos Workshop A 
participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde e Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e 
Inteligência Emocional: como conciliar estes propósitos?, conforme SEI nº 22.0.000011729-7.  

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 1086/2022, de 05 de maio 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 2022/113456 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, 
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 02/05/2022 a 03/05/2022, 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 1087/2022, de 05 de maio 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 2022/113200 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Taynã Nunes Quixabeira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 253844, o valor de R$ 
3.284,91, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Porto Alegre-RS, no período de 15/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de participação em 
Formação Presencial de Instrutores de Círculos de Construção de Paz para Aplicações Menos Complexas/Não Conflitivas, 
conforme SEI 22.0.000000416-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1088/2022, de 05 de maio 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 2022/113480 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 09/05/2022 a 
13/05/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventivas nas referidas comarcas, conforme SEI's 
22.0.000000014-4, 22.0.000000061-6 e 22.0.00000042-0.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1089/2022, de 06 de maio 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 2022/111669 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$ 647,26, 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$ 111,83, por 
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 14/03/2022 a 15/03/2022, 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 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1090/2022, de 06 de maio 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 2022/110495 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Ferreira Machado, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352448, o valor de R$ 1.473,68, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 172,83, por 
seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Goiatins-TO, no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de Juiz 
Auxiliar Comarca - Port 344/2022 PRES TJTO Realizar audiência, proferir despachos, decisões e sentenças e atendimento 
advogados e partes.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1091/2022, de 06 de maio 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 2022/113716 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Cristiano Machado Santos, Matrícula 352714, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/113466 de Palmas-TO para 
Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de necessidade de serviço para a viagem.  

Art. 2º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, Matrícula 352149, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/113466 de Palmas-TO para 
Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de necessidade de serviço para a viagem.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, Matrícula 255446, o valor de R$ 581,43, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/113466 de Palmas-TO 
para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de necessidade de serviço para a viagem.  

Art. 4º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, Matrícula 352688, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/113466 de Palmas-TO para 
Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de necessidade de serviço para a viagem.  

Art. 5 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

Portaria Nº 1023/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 de abril de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 174/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000002933-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda?, que tem objeto a aquisição de mudas naturais e insumos e arranjos 
artificiais, para atender às necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestora do contrato nº 174/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1028/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 175/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010716-0, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Agem Tecnologia Distribuidora - Ltda, que tem por objeto a aquisição de 
suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Richard Capitanio, matrícula nº 354002, como gestor do contrato nº 175/2022, e o servidor Danillo 
Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1050/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de maio de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 178/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010914-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Beatriz Alves da Luz, que tem por objeto a contratação de instrutora para realização do Curso Básico de 
Mediação Extrajudicial – Parte Prática, para tabeliães e registradores titulares ou delegatários dos serviços notariais e registrais 
no Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 178/2022 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000025349-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01761 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: WE GOV – Treinamento para Gestão Pública Ltda. 
CNPJ: 21.922.841/0001-26 
OBJETO: Empenho destinado a inscrição da Dra. Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, bem como da Chefe de Gabinete da 
Corregedoria, Jeane Silva Justino Filho, da Assessora de Comunicação, Kézia Reis de Souza, da servidora da Assessoria de 
Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas, Roberta Martins Soares Maciel Ismael e do servidor da Assessoria de Tecnologia 
da Informação, Afrânio Vilar Freire de Carvalho, para participação no treinamento “Redes 11” na modalidade presencial, a 
realizar-se nos dias 19 e 20 de maio de 2022 em Florianópolis/SC. 
VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
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Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 03 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000025349-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO DE ANULAÇÃO: 2022NE01760 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: WE GOV – Treinamento para Gestão Pública Ltda. 
CNPJ: 21.922.841/0001-26 
OBJETO: Empenho destinado a Anulação da Nota de Empenho nº. 2022NE1039, conforme Decisão nº. 2208/2022 – 
PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG (Evento 4302785) incluindo a Dra. Rosa Maria R. Gazire Rossi em substituição a 
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe no curso de Treinamento “Redes 11” na modalidade presencial, a ser realizar-se 
nos dias 19 e 20 de maio de 2022 em Florianópolis/SC. 
VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (Oito mil 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: 03 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000009951-5 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01588 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Felipe Forte Cobo. 
CPF: 221.121.168-27.                         
OBJETO: Empenho destinado a contratação de instrutor para realização do Módulo III - Conciliação e Mediação, do curso 
Básico de Formação de Mediador Ambiental, para profissionais de engenharia ambiental, florestal, agrônomos, servidores das 
instituições públicas municipais, estaduais, federais que lidam com conflitos agrários e servidores(as) do Centro de Apoio 
Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), a ser realizado na modalidade EAD, no período de 6 a 19 de junho de 2022. 
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (Três 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: 03 de Maio de 2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

ATA DA 2ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 
PROCESSO Nº 22.0.000000342-9 

Aos 06 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (06/05/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022,  de 08  de março 
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, e os membros da equipe de apoio técnico os 
servidores da Diretoria de Infraestrutura e Obra desta Corte de Justiça, Luciano Moura, Engenheiro Civil, e  Edward Afonso 
Kneipp, engenheiro eletricista, referente à continuidade do julgamento de habilitação da Concorrência nº 003/2022 – 
Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução dos serviços 
de Construção do novo prédio Fórum da Comarca de Tocantinopolis, em regime de empreitada por preço global, 
conforme informado na sessão anterior (02/05/2022) e registro na ata acostada ao evento 4304868. Registro que compareceu a 
presente sessão os representantes legais das licitantes: 1 – COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CNPJ Nº. 
38.146.510/0001-44, empresa de grande porte, representada neste ato por Luíza de Oliveira Carvalho Varajão, portadora do 
RG nº. 681.085 SSP-TO e CPF nº. 024.847.161-92, Telefone (63) 3225.3198 / 9 8113.2790 e e-mail: 
planejamento@coceno.com.br e 2 – CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de 
pequeno porte, representada neste ato por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-
87, Telefone (63) 9.98428.2660/3215-5005, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br. Em seguida foi aberta a sessão às 
14:05h pelo Presidente da Comissão de Licitação, que informou aos presentes que após análise dos documentos de habilitação 
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(envelope nº. 01) pela Comissão Permanente de Licitação e pelos membros da equipe de apoio técnico, foi verificado que todos 
apresentaram conformidade com às exigências do Edital, restando HABILITADAS para o presente certame as licitantes 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA e IRKA CONSTRUÇÕES. 
Após, foram novamente franqueados os documentos aos presentes. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação informou a abertura do prazo para eventual interposição recursal, conforme rege o item 10.1.2 do ato convocatório 
combinado com a alínea “a”, inciso I, do art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo para interposição de recurso tem 
seu termo inicial no dia 09/05/2022 e final no dia 13/05/2022; em havendo recurso, dar-se o inicio do prazo para Contrarrazões 
no dia 16/05/2022, independente de notificação, finalizando no dia 23/05/2022. Oportunidade em que informamos que os autos 
poderão ser solicitados à Comissão de Licitação através do e-mail: cpl@tjto.jus.br ou diretamente na secretaria da CPL se assim 
desejarem. Informamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados 
via e-mails das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados nas sessões anteriores. 
 Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:15 hs, e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, Apoio Técnico e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Joana D'arc Batista Silva  
Membro da CPL – Titular 

Luciano Moura 
Engenheiro Civil da DINFRA 

Edward Afonso Kneipp 
Engenheiro Eletricista da DINFRA 

Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 

Luíza de Oliveira Carvalho Varajão 
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA 

Paulo Edgar Tavares 
IRKA CONSTRUÇÕES LTDA 

Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2018 
ROCESSO 18.0.000010256-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
 Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 73/2018, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva, em virtude da solicitação da Credenciada 
evento 4302147, e Informação nº 14944/2022 - GGEM evento 4302149, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Porto Alegre do 
Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade aos autos 18.0.000010256-0, ao Termo de 
Credenciamento nº 73/2018, ao O Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário 
da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019, e no que 
couber às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA DA ASSINATURA: 5 de maio de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 171/2022 
PROCESSO 22.0.000012374-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria das Graças Sousa Silva 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 5 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 129/2020 
PROCESSO 20.0.000012241-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Adelaine da Cunha Batista 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, Adelaine da Cunha Batista, da prestação de serviços de 
conciliador, Mediador e Facilitador da Justiça Restaurativa, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas, com fulcro no subitem 8.1.3, da 
Cláusula Oitava do Termo de Credenciamento nº 129/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 5 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2020 
PROCESSO 20.0.000001003-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Vanilda Francisco Fonseca da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Vanilda Francisco Fonseca da Silva da 
prestação de serviços na especialidade de pedagogia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Taguatinga e cidade de Taguatinga, 
com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 10/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 5 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 150/2019 
PROCESSO 18.0.000013320-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Vanilda Francisco Fonseca da Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Chirliane Gomes de Sousa Marmett, do 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e cidade de Araguaína, com fulcro no 
item 15.1 II E IV do Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, posteriormente pelo Edital 
nº 150/2019, com aplicação da sanção administrativa suspensão temporária do direito de se credenciar no GGEM pelo prazo de 
2 anos, conforme item 14.1, “e” do Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, 
posteriormente pelo Edital nº 150/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 5 de maio de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 749/2022, de 05 de maio 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 EDMILSON MELO SANTOS, matrícula nº 357553, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/05 a 03/06/2022, a partir de 05/05/2022 até 03/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/05/2023, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 750/2022, de 05 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARA NUBIA MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 94639, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02 a 15/05/2022, a partir de 02/05/2022 até 15/05/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 14/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ricardo Gagliardi 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 751/2022, de 05 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ELCIO ROBERTO KASBURG, matrícula nº 92743, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 31/05/2022, a partir de 02/05/2022 até 31/05/2022, 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. 

Ricardo Gagliardi 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 352/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora TANIA DIAS BARBOSA CASTRO, matrícula nº 124858, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CÍVEL, no período de 18/04/2022 a 
19/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113775; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

144458 ZILVÂNIA PEREIRA MIRANDA MACHADO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/04/2022 à 19/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 353/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora TANIA DIAS BARBOSA CASTRO, matrícula nº 124858, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CÍVEL, no período de 25/04/2022 a 
04/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113776; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

144458 ZILVÂNIA PEREIRA MIRANDA MACHADO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/04/2022 à 04/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 354/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula 
nº 352627, ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, 
FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 20/04/2022 a 20/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113772; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 20/04/2022 à 20/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 355/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ELCIO ROBERTO KASBURG, 
matrícula nº 92743, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
MIRANORTE - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 31/03/2022 a 01/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113810; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

357704 DANILO RIBEIRO BARBOSA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 31/03/2022 à 01/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
RICARDO GAGLIARDI 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 356/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ELCIO ROBERTO KASBURG, 
matrícula nº 92743, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE 
MIRANORTE - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 11/04/2022 a 25/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113816; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

357704 DANILO RIBEIRO BARBOSA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 11/04/2022 à 25/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
RICARDO GAGLIARDI 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 357/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora NILMAURA JORGE SALES, 
matrícula nº 352169, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 07/04/2022 a 07/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113823; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354722 GERVANDO MARTINS TIMBO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 07/04/2022 à 07/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 358/2022, de 06 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 08/04/2022 a 08/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113824; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354722 GERVANDO MARTINS TIMBO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 08/04/2022 à 08/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ADENIR DE FREITAS 773.115.588-91 5000446-90.2011.827.2721 R$ 2.088,89 

ALAI RIBEIRO DE SOUZA PEREIRA 588.889.501-68 0002421-29.2020.827.2719 R$ 27,32 

ALCINEIA RODRIGUES LIMA 626.281.351-91 5005476-69.2012.827.2722 R$ 1.539,97 

ALDACI MOREIRA LIMA 430.543.661-20 0005888-59.2020.827.2737 R$ 149,30 

ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA 800.337.331-04 0002419-50.2020.827.2722 R$ 591,05 

ALOIZIO ROCHA DA SILVA 572.052.056-20 5000343-15.2008.827.2713 R$ 154.275,53 

ANTONIA DIAS DA COSTA 522.475.703-72 5000017-81.2002.827.2740 R$ 396,68 

ANTONIA DIAS DA COSTA A TOINHA 37.323.466/0001-38 5000017-81.2002.827.2740 R$ 396,68 

ANTONIO MIGUEL RODRIGUES BATISTA 735.450.151-49 0004657-65.2018.827.2737 R$ 170,74 

ARAGUAIA EDUCACIONAL E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 

12.530.836/0001-87 0005569-05.2021.827.2722 R$ 16,32 

ARGEMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO 042.392.061-89 0002039-21.2020.827.2724 R$ 431,01 

ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA MALACABADOS 20.031.570/0001-56 0012687-80.2021.827.2706 R$ 17,32 

ASSUNCAO & VASCONCELOS LTDA 05.463.684/0001-81 0007057-19.2016.827.2706 R$ 591,02 

AUCIONIE ROSA MACHADO DO PRADO 547.208.001-06 0002902-10.2016.827.2726 R$ 1.468,55 

AUTO AMERICA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 97.526.480/0001-60 0023922-72.2021.827.2729 R$ 831,12 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S.A. 

07.707.650/0001-10 0019497-02.2021.827.2729 R$ 29,82 

BELKISS NOBREGA DE AZEVEDO LOLA 589.010.001-72 0019194-04.2014.827.2706 R$ 211,18 

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA 800.342.761-49 0008664-42.2014.827.2737 R$ 144,85 

CEDENIR DALVA WALTHER FERREIRA 929.331.571-87 0000578-56.2021.827.2731 R$ 5.565,65 

CLEBIA EVANGELISTA PINTO CARDOSO 005.218.721-70 0008711-40.2019.827.2737 R$ 171,88 

CLEUDIMAR GARCIA DA CRUZ 736.188.882-87 0006887-36.2020.827.2729 R$ 281,57 

CVM EIRELI 17.970.801/0001-82 0040156-71.2017.827.2729 R$ 88,89 
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DEILIANA CUNHA CANTUARIA UCHOA 950.737.791-34 0008846-52.2019.827.2737 R$ 162,47 

DELVAITES ARAUJO REIS 768.048.011-72 0005977-53.2018.827.2737 R$ 179,89 

DEMERVAL MARTINS BARROS 233.657.141-20 0013304-02.2015.827.2722 R$ 174,71 

DERMIVAL PEREIRA DOS REIS 897.283.941-87 0008958-21.2019.827.2737 R$ 199,91 

DEUSILIO RODRIGUES DOS SANTOS 234.790.192-34 5015265-71.2012.827.2729 R$ 228,09 

DIEGO FERREIRA ROSA ALMEIDA 022.207.371-36 0010416-21.2019.827.2722 R$ 146,37 

EDSON ARRIEL GONZAGA 970.509.461-68 0008542-92.2015.827.2737 R$ 179,86 

ELISABETH BRAGA SOUSA SANTANA 863.071.261-91 0028941-06.2014.827.2729 R$ 207,05 

ERNANDES ALVES DA PAZ 691.907.801-59 0013090-87.2015.827.2729 R$ 54,32 

ESLEY BATISTA DA COSTA 014.490.511-62 0004514-42.2019.827.2737 R$ 160,28 

EZIO GOMES DE SOUZA DIAS 949.240.071-53 0008086-40.2018.827.2737 R$ 135,32 

FABIO LOPES DE SOUSA 945.603.821-15 0005874-13.2016.827.2706 R$ 568,82 

FERNANDO AIRES CASTELO BRANCO RODRIGUES 002.346.521-28 0005366-66.2014.827.2729 R$ 142,43 

FLAVIO RODRIGUES DA SILVA 003.396.671-09 0002505-84.2021.827.2722 R$ 355,82 

FREDERICO DA CRUZ SECCO NETO 600.080.677-91 5003952-55.2013.827.2737 R$ 233,00 

G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA 
LTDA 

07.251.412/0001-43 0038755-32.2020.827.2729 R$ 38,82 

GIOVANETE ALVES BORGES 388.888.231-15 0005129-32.2019.827.2737 R$ 155,33 

GONSALO SOUSA LOPES 586.807.641-91 0013037-88.2019.827.2722 R$ 115,99 

GUTEMBERG GONCALVES DOS SANTOS 836.698.501-63 0010825-31.2018.827.2722 R$ 33,64 

HAMILTON PEREIRA LIMA 186.707.331-53 0018678-08.2019.827.2706 R$ 161,11 

HUGO ALVES PADILHA 225.672.568-57 0000496-26.2014.827.2713 R$ 1.105,26 

IRAN DE OLIVEIRA 100.794.321-15 0005048-15.2021.827.2737 R$ 127,49 

JAMILDO MOTA GONCALVES 166.341.521-87 0053756-91.2019.827.2729 R$ 12.946,79 

JEREMIAS PEREIRA DAMIAO 003.459.521-03 0009265-20.2019.827.2722 R$ 145,37 

JOAO BATISTA DE FREITAS 515.634.601-49 5000446-90.2011.827.2721 R$ 2.088,89 

JOAO MADALENO DE OLIVEIRA 626.674.831-20 0004841-21.2018.827.2737 R$ 175,53 

JOATAN DE ALMEIDA SILVA FREITAS 027.295.741-07 0007953-95.2018.827.2737 R$ 163,03 

JOELMA MACIEL DOS ANJOS SILVA 034.231.553-61 0009139-85.2020.827.2737 R$ 183,16 

JOSE HILTON SANTOS MARTINS 809.857.931-04 0007559-88.2018.827.2737 R$ 226,06 

JOSELMA DIOGENES DE FIGUEREDO 025.350.161-09 0013618-06.2019.827.2722 R$ 101,32 

JURACY GOMES DE OLIVEIRA 989.671.691-91 0010528-76.2018.827.2737 R$ 169,41 

KARINNY JARDIM WAQUED AIRES 860.069.591-00 0006987-30.2021.827.2737 R$ 141,99 

KELLY FASSINA 023.351.331-01 0005366-66.2014.827.2729 R$ 142,43 

LEONICE COSTA LUZ 572.050.193-20 0002398-50.2015.827.2722 R$ 178,83 

LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL 888.822.091-72 0007013-28.2021.827.2737 R$ 127,43 

LILIAN FRANCISCA PINTO 003.053.791-60 0004781-77.2020.827.2737 R$ 161,90 

LUCIVANIA CRUZ DA SILVA 042.151.571-61 0003034-63.2018.827.2737 R$ 145,82 

LUIZ FABIANO DO NASCIMENTO MELO 024.798.971-17 0007544-22.2018.827.2737 R$ 205,48 

LUIZ GONSAGA DA SILVA 165.133.551-68 0017776-31.2014.827.2706 R$ 331,05 

MAELLE DARC RODRIGUES RAMALHO 028.878.651-37 0006733-91.2020.827.2737 R$ 165,20 

MANOEL DOMINGOS PIMENTEL SILVA 000.186.653-22 0004818-65.2019.827.2729 R$ 145,38 

MARCEL DE OLIVEIRA ROCHA 833.350.301-25 0011651-12.2018.827.2737 R$ 135,75 

MARCELO LOPES MACHADO 011.771.111-01 0003010-35.2018.827.2737 R$ 189,88 

MARCIANO MENDES FERREIRA 566.569.551-34 0006360-71.2021.827.2722 R$ 1.144,12 

MARIA LUZ ALVES DA SILVA 663.227.311-49 0017776-31.2014.827.2706 R$ 331,05 

MARINA REIGOTA LOPES 029.156.259-05 0007153-96.2020.827.2737 R$ 160,66 

MARIO DA SILVA NASCIMENTO 029.645.071-55 0023667-51.2020.827.2729 R$ 14,32 

MARLI ALVES DOS SANTOS 775.040.111-34 0005275-48.2019.827.2713 R$ 36,32 

MAURICIO DA SILVA SOUSA ARAUJO 059.460.673-03 0007147-26.2019.827.2737 R$ 137,62 

MAURICIO LEONARDO ROCHA 088.896.941-49 0008243-42.2020.827.2737 R$ 132,32 

MICHELE RODRIGUES DE SOUSA 063.630.731-03 0008520-58.2020.827.2737 R$ 203,16 
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MILTON STREFLING 534.612.661-91 0016584-39.2019.827.2722 R$ 104,46 

MOISES FERREIRA DA SILVA 032.797.371-41 0003761-02.2020.827.2721 R$ 69,58 

PAULO AUGUSTO COSTA 457.243.001-25 5005476-69.2012.827.2722 R$ 1.539,97 

PAULO HERNANDES DOS SANTOS 642.782.201-20 0011036-22.2018.827.2737 R$ 182,82 

RAFAEL NERES CORTES 020.940.651-89 0028358-80.2020.827.2706 R$ 138,32 

RAYANE NUNES CARVALHO 033.594.711-56 0008814-81.2018.827.2737 R$ 156,45 

RECEL EMPREENDIMENTOS LTDA 04.516.299/0001-92 0027275-67.2014.827.2729 R$ 218,74 

RICARDO CLESSIO LOPES PEREIRA 719.579.601-91 0011865-03.2018.827.2737 R$ 209,57 

RICARDO GLICERIO CATITA PEREIRA 994.574.581-68 0001131-11.2018.827.2731 R$ 226,40 

RODRIGO RODRIGUES ZICA 507.352.681-34 5009604-48.2011.827.2729 R$ 131,19 

RONALDO MARTO DA SILVA 305.969.788-47 0011687-54.2018.827.2737 R$ 38,32 

ROSIMEIRE DA SILVA BORGES ROCHA 577.674.241-20 5000457-66.2009.827.2729 R$ 614,69 

SHAWANY ARAUJO DANTAS 049.931.171-08 0002191-89.2018.827.2740 R$ 60,96 

SORAIA COSTA BORGES 713.529.531-53 0033467-06.2020.827.2729 R$ 52,32 

THIAGO DE AQUINO SOUSA 734.742.071-72 0042657-32.2016.827.2729 R$ 198,70 

TIARLENE ALVES DA SILVA 030.876.941-42 0012525-08.2019.827.2722 R$ 145,71 

TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 0043256-29.2020.827.2729 R$ 86,46 

UESLEI DOS SANTOS FONSECA 830.436.911-72 0020779-09.2015.827.2722 R$ 167,82 

VANDERLEI STREFLING 479.860.420-87 0016584-39.2019.827.2722 R$ 104,46 

VANDINEIA ALVES FERNANDES SILVA 005.701.141-95 0003026-08.2021.827.2729 R$ 14,32 

VIVIANE DE BARROS MONTEIRO 030.808.481-01 0006456-41.2021.827.2737 R$ 134,31 

WARBLISON ANTONIO DO VALE VIRGINIO 027.741.291-92 0010755-95.2020.827.2737 R$ 164,97 

WELDEN CALACA DA SILVA 850.399.001-63 0008985-04.2019.827.2737 R$ 178,91 

WEREHATXIARI WERETERIBERI JAVAE 004.150.841-64 0023409-41.2020.827.2729 R$ 136,15 

YTABORAY TEIXEIRA PINI 394.829.368-68 0006498-95.2018.827.2737 R$ 152,89 

ZIONORA LIMA SOARES 21.589.640/0001-59 0019748-54.2020.827.2729 R$ 20,32 

 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 083, de 2022 – SEI Nº 22.0.000007650-7 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
050, de 2022 – SEI Nº 22.0.000007650-7, publicado no Diário da Justiça nº 5.147, do dia 14 de março, de 2022, pp. 168-
170, sobre o curso Elaboração de Atos Normativos, conforme segue: 
  
Onde se lê: 
  
4.1 Os(As) servidores(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 
12, 19, 26 e 29 de abril e 3 de maio de 2022, das 14h às 16h30, por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% 
da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), no período de 12 de abril a 10 de maio de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso); 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Período/Data Horário Conteúdo Programático/Atividades 

De 12/4 a 10/5/2022 Livre no AVA 

Unidade de conhecimento:  
Definição de ato normativo; 
Questões que devem ser analisadas na elaboração de atos normativos; 
Estrutura dos atos normativos; 
Articulação dos atos normativos; 
Redação, alteração e consolidação dos Atos Normativos; 
Atos Normativos em Espécie. 
  
Unidade de Aplicação  
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Elaboração de atos normativos em espécie; 
Simulação de atos normativos; 
Construção de um Manual para elaboração de atos normativos. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no AVA 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; 
acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o 
tema em desenvolvimento; realização das atividades; interação com as 
professoras e com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos de 
interação e avaliação e realização das Avaliações de Aprendizagem. 

12/4/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

19/4/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

26/4/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

29/4/2022 
Sexta-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

3/5/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

Carga Horária Total 30 horas 

  
Leia-se:  
  
4.1 Os(as) servidores(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 
12, 19, 26 de abril e 3 e 10 de maio de 2022, das 14h às 16h30, por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% 
da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), no período de 12 de abril a 10 de maio de 2022 (com registro de até 50% da frequência no curso); 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Período/Data Horário Conteúdo Programático/Atividades 

De 12/4 a 10/5/2022 Livre no AVA 

Unidade de conhecimento:  
Definição de ato normativo; 
Questões que devem ser analisadas na elaboração de atos normativos; 
Estrutura dos atos normativos; 
Articulação dos atos normativos; 
Redação, alteração e consolidação dos Atos Normativos; 
Atos Normativos em Espécie. 
  
Unidade de Aplicação  
Elaboração de atos normativos em espécie; 
Simulação de atos normativos; 
Construção de um Manual para elaboração de atos normativos. 
  
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no AVA 
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares; 
acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o 
tema em desenvolvimento; realização das atividades; interação com as 
professoras e com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos de 
interação e avaliação e realização das Avaliações de Aprendizagem. 
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12/4/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

19/4/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

26/4/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

3/5/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

10/5/2022 
Terça-feira 

Das 14h às 16h30 
Aula ao vivo por Videoconferência, pela Plataforma Google Meet 
  
Participação Obrigatória 

Carga Horária Total 30 horas 

  
Palmas-TO, 6  de maio de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 084, de 2022 – SEI Nº  22.0.000007651-5 
  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, TORNA SEM EFEITO o 
EDITAL nº 049, de 2022 – SEI Nº  22.0.000007651-5, publicado no Diário da Justiça nº 5.149, do dia 16 de março, de 2022, pp. 
69-72. 
  
Palmas-TO, 6  de maio de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  
COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  

http://www.tj.to.gov.br/
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