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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005441-17.2022.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSOR: DANILO FRASSETO MICHELINI DP8741891
AGRAVADO: WANDERSON CASTRO FERNANDES
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA, Relator(a), no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente DESPACHO do
evento 7, virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR o agravado(a): Trata-se de recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO, sem pedido liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte–TO, nos autos
do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº. 00012736920148272726, que determinou a suspensão de tal processo pelo prazo de 1
(um) ano, durante o qual não correrá o prazo prescricional, tendo em vista a não localização ou mesmo a inexistência de bens
penhoráveis da parte executada, WANDERSON CASTRO FERNANDES. Recurso distribuído mediante prevenção instantânea.
Considerando a inexistência de pleito urgente a ser apreciado e em observância ao disposto no artigo 1.019, II do
NCPC, INTIME-SE a parte ora agravada, para, querendo, ofereça resposta ao recurso interposto, no prazo legal. Lembrando que
como o executado é revel na ação originária, tal intimação deve ser realizada no Diário Oficial da Justiça, nos termos dos arts.
272, 275, § 2º e 346 do NCPC. Após volvam-me os autos conclusos.

2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000838-51.2021.8.27.2726/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000838-51.2021.8.27.2726/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ROSA SARAIVA DE SOUSA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621)
ADVOGADO: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA (OAB TO005906)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB TO06279A)
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1.1. A ausência de demonstração, pela seguradora, de que o débito, questionado
pelo autor, lhe pertence de fato, não sendo proveniente de ação de falsário, implica reconhecimento da existência de fraude no
ato da contratação. 1.2. A seguradora tem o dever de indenizar os danos gerados (desconto indevido em conta corrente de
seguro prestamista decorrente de ação de falsário) por falha na prestação do serviço, ainda que decorrente de fraude de
terceiros na apresentação de documento obrigatório para a contratação do empréstimo, pois ela é responsável pela eficiência e
segurança dos serviços prestados. 1.3. Em se tratando de desconto indevido em conta corrente de débito proveniente de seguro
prestamista não contratado, a apresentação de prova objetiva do dano moral é dispensada, pois o prejuízo é presumido, gerando
a responsabilidade civil para a pessoa responsável por sua efetivação. 2. DANOS MORAIS. VALOR. Respeita aos princípios
norteadores do instituto – razoabilidade e proporcionalidade – a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização por
danos morais, decorrente de celebração de contrato de seguro prestamista fraudulento em nome do autor, mormente se levadas
em consideração as condições do ofensor e do ofendido. 3. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. No caso de responsabilidade extracontratual os juros moratórios são
contados a partir da data do evento danoso. Súmula 54, do STJ.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao apelo interposto por ROSA SARAIVA DE SOUSA SILVA para, reformando parcialmente a sentença recorrida,
julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar o BRADESCO SEGUROS S.A. a indenizá-la no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção
monetária pelo INPC, a partir da publicação do acórdão, além de consignar que o juros de mora, na devolução dos valores
descontados indevidamente, deverão incidir a partir do evento danoso (cada desconto), nos termos do voto do(a) Relator(a).
Palmas, 25 de maio de 2022.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003510-85.2018.8.27.2710/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003510-85.2018.8.27.2710/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB TO06513A)
1º APELADO: LUCILENE DE MELO BRITO (RÉU)
2º APELADO: ELIZAUDA RIBEIRO MACIEL (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1.1 Revela-se manifestamente
intempestivo o manejo de Embargos de Declaração além do prazo legal de 5 dias úteis contado da data da intimação eletrônica.
1.2 Em sendo visualizado erro material inerente ao percentual de honorários advocatícios fixados, impõe-se a correção de ofício,
nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer
dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. devido à manifesta intempestividade, porém, por visualizar
a existência de erro material, procedo a correção de ofício e delibero pela fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o
valor atribuído à causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001447-86.2011.8.27.2729/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
1º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU)
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797)
2º APELADO: JOÃO TELMO VALDUGA (RÉU)
ADVOGADO: WILSON LOPES FILHO (OAB MA004431)
3º APELADO: ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR (RÉU)
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216)
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365)
4º APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU)
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216)
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360)
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334)
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339)
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365)
5º APELADO: MG CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE)
6º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)
7º APELADO: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA (RÉU)
8º APELADO: EDUARDO BONAGURA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE
MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. DIREITO
SANCIONADOR. REGRAS DO DIREITO PENAL CONTEMPORÂNEO. ART. 5º, XL, DA CF. PRAZO PRESCRICIONAL
INTERCORRENTE ALCANÇADO. ART. 23 DA LEI 8.429/92 (NOVA REDAÇÃO). ART. 487, II, DO CPC. JULGAMENTO DE
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 1. Em primeiro lugar deve ser examinada com acuidade a prejudicial de
mérito da prescrição, sob o fundamento da retroatividade da Lei Federal 14.230/2021, que trouxe significativas alterações de
ordem material e processual com relação ao sancionamento dos atos tipificados como ímprobos, previstos na Lei Federal
8.429/92. 2. Inconteste que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), desde a sua redação original possui caráter de
direito sancionador, que ultrapassa a possibilidade de aplicação de pena pecuniária ao agente ímprobo para alcançar penas
restrititas de direito e, até mesmo, a perda da função pública. 3. Orienta o STJ que “Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de
natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal
contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador (REsp. 1.259.350/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe 29.8.14)” - AgInt no AREsp 863.486/SP. 4. Portanto, evidenciada a natureza sancionatória da Lei 8.429/92, que deve
se submeter ao Direito Penal Contemporâneo, resta evidente que a Lei posterior alteradora – Lei 14.230/2021 deve retroagir para
beneficiar o réu, na forma preconizada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. 5. Consabido que no âmbito do direito penal é
reconhecida como material a norma que trata da prescrição, mormente por afetar diretamente a delimitação da infração,
decorrente da extinção do direito de ação e do próprio “jus puniendi”, o que impõe a sua retroatividade. 6. Assim, mostra-se
evidente que a Lei 8.429/92 (alterada pela Lei 14.230/2021) possui natureza eminentemente sancionatória, que perpassa a mera
possibilidade de aplicação de multa para alcançar penas restritivas de direito, devendo, portanto, se sujeitar às regras e
princípios do direito penal,
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notadamente para ser aplicada retroativamente nas hipóteses em que for mais benéfica ao réu (novatio legis in melius). 7. Deve
ser considerado que a ação foi ajuizada em 19/08/2011, sendo esse o primeiro marco interruptivo da prescrição (art. 23, § 4º, I da
LIA), passando a correr o prazo pela metade (4 anos), conforme disposto no art. 23, § 5º, da LIA. 8. O feito recebeu a primeira
sentença de extinção, sem resolução de mérito, publicada em 16/10/2013, a qual não interrompe a contagem da prescrição, por
não ser condenatória. 9. Alçado o primeiro apelo foi proferido acórdão que reformou a sentença anterior e determinou o retorno
dos autos à origem, na data de 28/07/2016, quando já ultrapassado o prazo de 04 (quatro) anos, que foi alcançado em
19/08/2015. 10. Decretada a prescrição intercorrente, com espeque no art. 23, § 4º, I c/c § 5º, da Lei 8.429/92 (alterada pela Lei
14.230/2021), a fim de julgar extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em
custas ou honorários advocatícios.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
reconhecer e DECRETAR a prescrição intercorrente, com espeque no art. 23, § 4º, I c/c § 5º, da Lei 8.429/92 (alterada pela Lei
14.230/2021), a fim de julgar extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em
custas ou honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador
Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. Moacir Camargo de
Oliveira. Palmas, 11 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012586-61.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0024511-64.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: ROBERTO SOUZA ALVES
ADVOGADO: EMANUEL DA CONCEIÇÃO COSTA FILHO (OAB TO007003)
AGRAVADO: CANTÃO VIGILÂNCIA & SEGURANÇA LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS
DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRISE
FINANCEIRA NÃO REVELADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.1 A declaração de hipossuficiência financeira, com o intuito
de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, de modo que pode não ser
concedida pelo magistrado singular, quando fundamentada em elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente. 1.2
Embora a legislação não exija um estado de indigência ou miséria absoluta, bem como a declaração da parte mereça
credibilidade, é indispensável que a situação retratada coloque a parte solicitante na condição de pessoa carente de recursos,
não vislumbrando ser este caso dos autos. 1.3 É inviável a concessão da assistência judiciária tendo em vista que oportunizado
ao agravante a juntada de documentos hábeis a corroborar seu pleito, deixou de apresentar declaração de imposto de renda
além de relação de gastos/despesas que efetivamente comprovem o enfrentamento de crise financeira apta a justificar a
concessão do benefício requerido. 1.4 Considerando-se que o magistrado singular possibilitou o recolhimento de forma
parcelada das taxas e custas judiciais, além de não restar evidenciado que a ora agravante não tenha condições de arcar com
tais despesas com o comprometimento do seu sustento, entendo correto o posicionamento adotado pelo juízo da origem. Logo, a
manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida que indeferiu o benefício da assistência judiciária,
em razão da insuficiência de provas do alegado estado de hipossuficiência financeira, reiterando a possibilidade do parcelamento
das despesas judiciais, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002233-25.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0035483-93.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: PAULO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES (OAB TO004283)
1º AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A)
2º AGRAVADO: OTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA
3º AGRAVADO: SAMUEL LEVI BARCELOS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Palmas
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MORAL E MATERIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. EMPRÉSTIMO FEITO NA MODALIDADE 2997 BB CRÉDITO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao juízo
ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o meritum causae,
deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento.
Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da
medida requerida na origem. 2. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a
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existência de vício de consentimento, ou seja, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores,
conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. Precedentes TJTO. 3. Em análise detida aos autos, não é possível
chegar a um juízo inequívoco acerca dos fatos narrados, sendo necessária a dilação probatória, uma vez que os documentos
colacionados aos autos não são capazes de comprovar a probabilidade do direito do Agravante, já que não é possível apontar,
nesta fase processual, a real situação do contrato em questão. 4. A solução da controvérsia apresentada nos autos da ação
originária demanda dilação probatória, com análise de provas e documentos a serem produzidos pelas partes durante a instrução
do processo. 5. Agravo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos
do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 5552368 - 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 sócio da executada LEÃO INCORPORADORA EIRELI - CNPJ 25.375.479.0001-71, SR. ONALDO LEÃO
FERREIRA JUNIOR, CPF: 005.501.521-21, com endereço incerto e não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o
processo n. 00001771820198272702, Ação: Execução de Título Extrajudicial movida por DARCIZO DUARTE SILVA, da qual fica
o mesmo intimado quanto o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (evento 116), para, nos
termos do despacho proferido no evento 120, manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Ficando
ciente, de que, transcorrendo o prazo e não havendo manifestação, ser-lhe-á nomeado a Defensoria Publica para atuar na
condição de curador especial, nos termos do despacho proferido no evento 148. 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 01/06/2022. Eu EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA, Técnica Judiciária, digitei e conferi. FABIANO
GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO.

Às partes e aos advogados

PROCESSO Nº 0000973-77.2017.8.27.2702/TO - USUCAPIÃO
AUTOR: CLAÍRA ROVANI
RÉU: JUREMA MARIA PADOAN
RÉU: CELSO TULIO DEMARCO
Intimação dos requeridos CELSO TULIO DEMARCO, brasileiro, casado, portador da CIRG n. 801.903.622 SSP/RS e inscrito
no CPF/MF sob o n. 213.695.189-00 e de sua esposa JUREMA MARIA DEMARCO, brasileira, advogada, portadora da CIRG n.
1.833.390 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n. 419.545.301-10 : “SENTENÇA (...).DISPOSITIVO:EX POSITIS, COM
FULCRO NO ARTIGO 487 INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, c/c ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL
PÁTRIO JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA REQUERENTE CLAIRA ROVANI, PARA DECLARAR EM SEU FAVOR, O
DOMÍNIO DEFINITIVO DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL.DETERMINO a expedição de mandado ao Delegatário do CRI de
Alvorada/TO para que transcreva o dispositivo desta sentença na matrícula do imóvel objeto do litígio, conforme descrito na
inicial, nos termos do art. 167, nº 28 da Lei 6.015/73. DETERMINO ainda, a expedição de mandado ao Delegatário do CRI de
Alvorada/TO para que conste da matrícula do respectivo imóvel o nome da requerente por constituir, esta sentença, título hábil
para o registro, nos termos do artigo 1.241 e seu PÚ, ambos do código civil. DETERMINANDO, a expedição de mandado ao
Delegatário do CRI de Alvorada/TO para que proceda à abertura de nova matrícula relativa ao imóvel objeto desta ação de
Usucapião. DETERMINO a expedição de mandado ao Município de Alvorada-TO, para que proceda à abertura de matrícula
relativa ao imóvel usucapido, no Cadastro Final de Contribuintes - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para fins de
contribuição à Receita Municipal. CONCEDO aos Requeridos a justiça gratuita na forma da lei. CONDENO os Réus ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% por cento sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC. FICAM as obrigações decorrentes da sucumbência, sob condição suspensiva de
exigibilidade, somente devendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão,
o CREDOR demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do § 3º do artigo 98 do NCPC. A CONCESSÃO
de gratuidade (conforme acima), não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas, na conformidade do § 4o do artigo 98 do NCPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e
assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
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Pedido de Medida de Proteção Nº 0003137-10.2020.8.27.2702/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: MUNICIPIO DE ALVORADA
RÉU: LUCIRENE FERREIRA DE SÁ
DISPOSITIVO:
INITMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA (...). ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS ENCARTADOS NA
INICIAL. EM RAZÃO DISTO, DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIRMO a Decisão
Liminar. DETERMINO que o Município de Alvorada/TO providencie de forma definitiva, casa de acolhimento e o pagamento das
custas e demais despesas, se necessário, em favor dos menores, (...). DETERMINO à Serventia que encaminhe à Autoridade
Policial, via ofício - cópia desta Decisão - para que determine as providências de mister ou o que lhe aprouver. CONDENO os
Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Havendo
interposição de recurso, dê vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos à Turma
Recursal. P.R.I.C. Operado o trânsito em julgado certifique. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, observadas
as cautelas de praxe. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

ARAGUAINA
1ª vara cível
Intimações às partes

Autos n. 0008214-90.2017.8.27.2706 / Chave: 499641182817 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: PROSHOWS COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A.
RÉ: DAVI DE SÁ VARÃO NETO - CPF: 031.371.431-28
RÉ: DAVI DE SA VARAO NETO – CNPJ: 18593983000182
INTIMAÇÃO: FICAM OS REQUERIDOS DAVI DE SÁ VARÃO NETO - CPF: 031.371.431-28 E DAVI DE SA VARAO NETO –
CNPJ: 18593983000182 INTIMADOS DA DECISÃO DO EVENTO 166, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS,
NOS TERMOS DO ART. 346 DO CPC.
DECISÃO DO EVENTO 166: Evento 150, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito em
execução.
Eventos 162 a 164, os executados foram intimados da penhora de dinheiro e nada alegaram no prazo legal.
Assim, determino:
1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não
havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente PROSHOWS COMÉRCIO DE ELETRO
ELETRÔNICOS S.A. para levantamento da quantia penhorada no evento 150 e seus acréscimos.
2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o titular do
crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos
respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO;
3 INTIME-SE o exequente para indicar meios para a satisfação da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias;
4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo.
Intime-se. Cumpra-se.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS
PROCESSO N.°: 0000233-44.2016.827.2706
CLASSE: EMBARGOS DE TERCEIRO
AUTOR: NANIO TADEU GONÇALVES
AUTOR: LEA MIRANDA ACACIO FARIAS
RÉU: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA
RÉU: DALCY ANDRADE MACHAD
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína. Estado do Tocantins, na forma da lei FAZ SABER a todos quantos o
presente EDITAL virem ou conhecimento tiverem, que por este juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da
AÇÃO de Embargos de Terceiros, processo nº 0000233-44.2016.8.27.2706, chave nº 539517802116, envolvendo as partes
supragrafadas, sendo o presente para CITAR DALCY ANDRADE MACHADO, portador do CPF: 036.082.121-91,que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial e emenda, para, querendo, oferecer defesa ao pedido,
no prazo de 15 (quinze) dias, tudo em conformidade com o r. despacho proferido no evento 106. Pelo presente ADVERTE-SE
ainda a parte ré de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora na inicial, bem como nomeado CURADOR ESPECIAL.E para que ningém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no
Diário da Justiça, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no
Diário da Justiça Eletrônico quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
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de Araguaína/TO, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois (18/05/2022). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã
Judiciário(a) que o digitei.

3ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na
forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania
da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de nº 0001012-91.2019.8.27.2706, chave nº 295117626819,
proposta por INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC, em desfavor de CAREM LOARA
MATOS DA SILVA, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias para CITAR a parte Requerida, sendo: CAREM LOARA
MATOS DA SILVA, brasileira, odontóloga, inscrita no CPF/MF n.º 001.413.582-54, portadora da Cédula de Identidade n.º
578.545 SSP/PA, atualmente em local incerto e não sabido, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de
15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor de R$ 47.740,81 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um
centavos), que deverá ser atualizado, caso o cumpra, ficará isento de custas. Ainda nesse prazo, o réu poderá oferecer
embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do NCPC).. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir
transcrito: "Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar
defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30
dias. Cumpra-se." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador
especial (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 de junho de
2022. Eu, Antonio Edvan de Sousa, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de
Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5593889
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 Embargos de Terceiro Cível nº
0018762-38.2021.8.27.2706, proposta pelo MARIA DE FÁTIMA DA SILVA em face de ESTADO DO TOCANTINS, CREDIFACIL
MOVEIS ELETRODOMESTICOS & REFRIGERACAO LTDA e AIDELZA MARTINS MORAES, CNPJ/CPF nº 37.582.889/0001-72
e 663.351.671-15, 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, bem como apresentem contestação nos termos do artigo 679 do Código
de Processo Civil do inteiro teor da DECISÃO proferida no evento n.º 11, a qual DECRETOU a manutenção da posse da
embargante sobre o imóvel localizado à Rua 53, Lote 13, Quadra 42, integrante do Loteamento Nova Araguaína, nesta
Urbe, bem como SUSPENDEU as medidas constritivas promovidas sobre o tal imóvel nos autos da ação em apenso, até
ulterior deliberação judicial e considerando que o bem objeto dos presentes embargos restou penhorado na ação de
execução fiscal promovida pelo ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de CREDIFACIL MOVEIS ELETRODOMESTICOS
& REFRIGERACAO LTDA. e AIDELZA MARTINS MORAES, este Juízo entende que todos os partícipes da execução
originária se favoreceram do referido ato constritivo e, portanto, devem figurar no polo passivo do presente feito.". 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 07 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5588369
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 000767413.2015.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO B & R
LTDA, SIDICLEI BERNARDI, inscrito(s) sob o CPF/CNPJ nº 07.904.933/0002-33, 692.713.561-87 , sendo o mesmo
para INTIMAR a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teordo despacho proferido no
evento n.º 132 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do
Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 130) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e dos
executados no cadastro de proteção de crédito (SERASAJUD). Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes da presente
decisão; 2. Promova por intermédio sistema SERASAJUD, a inclusão do nome da empresa executada e dos sócios no cadastro
de inadimplentes. Intime-se. Cumpra-se." Milene de Carvalho Henrique, Juiza 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 06 dias do mês de junho de
2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5595777
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 000483430.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ORDEM NAZARENA, CNPJ/CPF nº
03.559.237/0005-29, 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 do despacho proferido no evento n.º 110 dos autos
em epígrafe, a seguir transcrito: "... ISTO POSTO, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº
39/2014 do CNJ, DEFIRO o pedido formulado no evento 108, para o fim de decretar a indisponibilidade dos bens da empresa
executada, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de Execuções
Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica
executada, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório
deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta, o cartório
deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar o exequente em relação à mesma; Ressalto que caso o ato
citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente
decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se." 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 07 dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): RENE RODRIGUES DE MENDONÇA FILHO - CPF/CNPJ n°: 84216808115, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002767492.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 35.604,32 (trinta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e trinta e dois centavos), representada pela CDA n° de
3175 a 3182 (São 8 CDAS), a datada de 25/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante o
exposto, determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Proceda com buscas de endereços do executado
nos sistemas SISBAJUD e SIEL; 2.Encontrado endereço diverso, expeça o ato citatório adequado ao caso; 3.Tendo sido citado
o executado e não havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito;
4.Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial e dos já diligenciados nos eventos 11 e 32 ou, se
acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento
18, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para
manifestar-se nos autos. 5.Intime o exequente acerca do presente despacho.Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE,
Juíza de Direito)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01)
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de junho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário,
que o digitei.

Às partes e aos advogados

Autos: 00244622920208272706
Ação: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Executado(s): KELLY DIAS BRANDÃO - CPF: 00398835152
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. 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
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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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0008733-89.2022.8.27.2706
Acusado: ANDRÉ FELIPE SILVA COSTA
Vítima: POLIANA GOMES PINHEIRO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ANDRÉ FELIPE SILVA COSTA,
brasileiro, nascido aos 08.06.1983, filho de Altamir Soares da Costa Júnior e de Egenice Maria da Silva, CPF nº 001.678.081-76,
RG 608.315 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 30, Qd. 21, Lt. 17, Jardim dos Ipês 1, Araguaína/TO, Tel. (63) 99261-7960 /
99237-8424, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para: ABSOLVER
ANDRÉ FELIPE SILVA COSTA, brasileiro, nascido aos 08.06.1983, filho de Altamir Soares da Costa Júnior e de Egenice Maria
da Silva, CPF nº 001.678.081-76, RG 608.315 SSP/TO, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
imputação prevista artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes. CONDENAR ANDRÉ FELIPE SILVA COSTA,
acima qualificado, nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma, com
implicações da Lei 11.340/2006. No caso em testilha, ao réu foi aplicada a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
sendo que ele foi preso na data de 25/03/2022 (evento 26 dos autos 0006504- 59.2022.8.27.2706) e permanece ergastulado
preventivamente até o presente momento. Como se vê, a pena imposta já foi cumprida, razão pela qual DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de ANDRÉ FELIPE SILVA COSTA, em razão do integral cumprimento da sanção...".

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0020686-21.2020.8.27.2706
Acusado: WILDIMARQUE MORAIS DA SILVA
Vítima: MARIA SUZANA LOPES DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA SUZANA LOPES DA
SILVA, brasileira, convivente em união estável, do lar, nascida aos 02/04/1991, natural de Araguaína/TO, filha de Zumira
Cirqueira da Silva e José Maria Lopes da Silva, residente Rua Véu de Noiva, Qd. 22, Lt. 27, Setor Vila Azul, nesta cidade e
comarca, telefone: (63) 99105-2545, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido
formulado na denúncia para CONDENAR WILDIMARQUE MORAIS DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, sem
profissão, nascido aos 11/01/1989, natural de São Félix de Balsas-MA, filho de Rosa Maria Morais da Silva e Elmir Camilo da
Silva, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal,
com as implicações da Lei 11.340/2006...".

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Editais

EDITAL DE JULGAMENTO
O Doutor ALAN RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
foi designado nos autos epigrafados, o dia 07 de Outubrol de 2022, às 09h00min, nas dependências do Salão do Tribunal do
Júri Popular desta Comarca, sito, à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis, para início da 4ª
Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será submetido a
julgamento o acusado RAMISSON BANDEIRA SILVA , brasileiro, natural de Buriti Bravo/TO, filho de Romualdo Rodrigues da
Silva e de Erineusa bandeira da Silva, nascido aos 05/11/1993, RG n° 1127683 SSPTO, CPF n° 048.121.301-58, residente na
Rua Valter Venâncio, Centro, Carrasco Bonito/TO, pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código
Penal.. Funcionará na acusação o Doutor PAULO SÉRGIO FERREIRA DE ALMEIDA, Digníssimo Promotor de Justiça titular
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desta Comarca de Augustinópolis-TO. Funcionará na defesa dos acusados os Doutores ADEMAR DE SOUSA PARENTE,
inscrito na OAB/TO 6511-A e RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR, inscrito na OAB-TO 005387. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da
Justiça do Estado do Tocantins, no átrio do Fórum local e em outros prédios públicos desta cidade para que surta seus jurídicos
e legais efeitos.. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês
de maio de dois mil e vinte e dois (31/05/2022). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula
43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE JULGAMENTO
O Doutor ALAN RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
foi designado nos autosProcesso nº 0000498-05.2014.827.2710 - Chave 507787521214, o dia 06 de Outubro de 2022, às
09h00min, nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular desta Comarca, sito, à Rua Antonio Mauro do Nascimento,
s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis, para início da 4ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular
desta Comarca do ano de 2022, quando será submetido a julgamento o acusado RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO,
vulgo “Tuca Maia”, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 22/07/1969, natural de Imperatriz – MA, filho de Raimundo
Pereira dos Santos e Januária Francisca dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme se infere do bojo dos
autos epigrafados – evento 26, pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do artigo 147do CPB c/c o art. 7º
da Lei 11.340/2006 e no art. 121, §2º c/c 14,II c/c 70 por oito vezes, c/c art. 61, II, alínea “I” do CP c/c art.1º, I da Lei 8.072/90.
Funcionará na acusação o Doutor PAULO SÉRGIO FERREIRA DE ALMEIDA, Digníssimo Promotor de Justiça titular desta
Comarca de Augustinópolis-TO. Funcionará na defesa do acusado o Doutor ALEXANDRE MOREIRA MAIA - DD. Defensor
Público em exercício nesta Comarca de Augustinópolis-TO. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Meritíssimo
Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins, no
átrio do Fórum local e em outros prédios públicos desta cidade para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de junho de 2022. Elaborado por mim,
Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titula da 2ª Escrivania e Presidente do Tribunal do Júri
desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que nos autos da ação penal 0000498-05.2014.827.2710 – Chave 507787521214, tramitando na
Serventia Criminal desta Comarca de Augustinópollis-TO, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
acusado RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, vulgo “Tuca Maia”, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos
22/07/1969, natural de Imperatriz – MA, filho de Raimundo Pereira dos Santos e Januária Francisca dos Santos, atualmente em
lugar incerto e não sabido, conforme se infere do bojo dos autos epigrafados – evento 26. E, diante da impossibilidade de intimálo pessoalmente, pelo presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo e Tribunal do
Júri Popular desta Comarca de Augustinópolis-TO, no Salão do Tribunal do Júri desta Comarca, sito, à Rua Antonio Mauro do
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO, 06/10/2022, 09:00, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri Popular desta Comarca de Augustinópolis, nos autos epigrafados, onde encontra-se pronunciado como incurso nas sanções
do artigo 147do CPB c/c o art. 7º da Lei 11.340/2006 e no art. 121, §2º c/c 14,II c/c 70, por oito vezes, c/c art. 61, II, alínea “I” do
CP, c/c art.1º, I da Lei 8.072/90. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é
expedido o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e demais lugares de costume, na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 07 DE JUNHO DE 2022. Elaborado por mim,
Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Doutor ALAN RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
foi designado nos autos 0004599-46.2018.8.27.2710 , o dia 03 de OUTUBRO de 2022, às 09h00min, nas dependências do
Salão do Tribunal do Júri Popular desta Comarca, sito, à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista,
Augustinópolis, para início da 1ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano
de 2022, quando será submetido a julgamento o acusado EDUARDO GALVÃO FERREIRA, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido
aos 01/07/1996, natural de Augustinópolis – TO, filho de Edmar Alves Ferreira e Mara da Conceição Ribeiro Galvão, RG nº
1297826 SSP/TO, CPF nº 062.622.981-26, residente no Povoado Itaúba, s/nº, Augustinópolis–TO, ORA RECOLHIDO NA
CADEIA PUBLICA LOCAL, pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções Artigo 121, §2°, inciso IV, do Código
PenaL. Funcionará na acusação o Doutor PAULO SÉRGIO FERREIRA DE ALMEIDA, Digníssimo Promotor de Justiça titular
desta Comarca de Augustinópolis-TO. Funcionará na defesa do acusado Doutor ALEXANDRE MOREIRA MAIA, DD. Defensor
Público com exercício nesta Comarca. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz Presidente do
Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins, no átrio do Fórum
local e em outros prédios públicos desta cidade para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e
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Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (31/05/2022). Elaborado
por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos
quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado nos autos

0001475-50.2021.8.27.2710 , o dia 04 de outubro de 2022, às 09h00min, nas

dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular desta Comarca, sito, à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis, para início da 2ª Sessão Ordinária da 2ª
Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será submetido a julgamento o acusado DHEFESSON SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido
aos 21/10/1992, natural de Augustinópolis/TO, filho de João Sousa Rodrigues e Maria Luíza Francisco Silva, CPF nº 043.829.231-66, residente na Rua Maria Pereira Brito, nº 90, bairro São
Pedro, Augustinópolis/TO, ORA RECOLHIDO NA CADEIA PÚBLICA LOCAL, pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, com as
implicações da Lei n.º 8.072/90. Funcionará na acusação o Doutor PAULO SÉRGIO FERREIRA DE ALMEIDA, Digníssimo Promotor de Justiça titular desta Comarca de Augustinópolis-TO.
Funcionará na defesa do acusado o Doutor ALEXANDRE MOREIRA MAIA, DD. Defensor Público desta Comarca de Augustinópolis-TO. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o
Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins, no átrio do Fórum local e em outros prédios públicos
desta cidade para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte
e dois (31/05/2022). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL
DE
CITAÇÃO
COM
PRAZO
DE
15 (QUINZE)
DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00061144820208272710 - Chave 39388760902, figurando como autor o Ministério Público
do Estado do Tocantins e como acusado(s) ALEILSON SILVA BRITO, brasileiro, união estável, nascido aos 20/07/1995, natural
de Esperantina/TO, filho de Antônio Raimundo Brito e Maria da Silva Brito, inscrito no CPF n° 050.902.091-7, encontrandose atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada nos evento 20 e 38.
Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do art. 155, § 4 º, I, do Código
Penal. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro
apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no
prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir
defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP),
estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico:
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, Mat. 43074. Augustinópolis-TO, 07 de junho de 2022.
Alan Ide Riberio 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
0002296-79.2020.827.2714– 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, ANTÔNIO CARLOS SARAIVA DE JESUS FILHO, vulgo “FILHO”, brasileiro, solteiro, natural de
Colinas do Tocantins, nascido em 22/05/1994, filho de Antônio Carlos Saraiva de Jesus e Sirlene Rodrigues de Sousa, CPF
027.226.361-31, residente na Rua da Independência, 1045, Setor Santa Rosa, em Colinas do Tocantins/TO (cel: 99254-6254), o
qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão do evento 230,
segue cópia da parte dispositiva: Por tal motivo, deverá ser dado início ao cumprimento das condições no REGIME ABERTO,
ficando o reeducando Antônio Carlos Saraiva de Jesus filho, submetido às seguintes condições: I - O reeducando deverá
recolher-se à sua residência, no período noturno, a partir das 20h00min e sair às 06h00 da manhã para trabalhar, de segunda a
sábado, sendo que aos domingos e feriados deverá ficar recolhido por tempo integral, salvo estudo/trabalho/saúde; II - Deverá
informar número de telefone e WhatsApp válidos, no prazo de 05 (cinco) dias e sempre que houver mudança de número de
telefone e WhatsApp; III - Comparecer, mensalmente, a Juízo, para justificar suas atividades, apresentando comprovante de
atividade lícita, bem como documentos pessoais; IV - Não mudar de residência, sem prévio aviso a este Juízo; V - Não poderá se
ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial. O reeducando fica advertido de que o descumprimento das condições
acima, bem como a prática de nova infração penal, importará na revogação do benefício concedido e a regressão para o regime
mais rigoroso, a ser cumprido em unidade prisional específico adequada ao cumprimento do atual regime. Colinas do
Tocantins/TO, 25 de maio de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra – Juiz de Direito. 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 07 de
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junho de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS
ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara Criminal.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0001051-62.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO
PÚBLICO RÉU: ELISÂNGELA DA SILVA PREGENTINO CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que por meio deste edital CITA a acusada ELIZANGELA DA SILVA PREGENTINO, brasileira, nascida em
11/06/1995, filha de Luzanir da Silva Feitoza, CPF nº 064.062.671-84, residente na rua 07, nº 1.235, centro, na cidade de Colinas
do Tocantins-TO, nos termos da decisão de evento 07, nos autos de ação penal nº 5000045-52.2010.8.27.2713, por estar (em)
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas
do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 01 de junho de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei e
subscrevi.

2ª vara cível

SENTENÇA

Sentenças

VISTOS EM CORREIÇÃO

(Portaria n°. 280/2022 – Diretoria do Foro de Colinas do Tocantins, DJe n.° 5129, de 14 de fevereiro de 2022)

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES ajuizada por BORBA & BUENO LTDA –
ME em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO BRASIL NORTE – ASSTRAB NORTE, ambos qualificados
nos autos. Alega a autora, em apertada síntese, que é pessoa jurídica e tem como atividades secundárias o aluguel de máquinas
e equipamentos; o transporte rodoviário de cargas e de produtos perigosos, dentre outros, pelo que possui diversos
veículos. Afirma que com o fim de dar segurança e proteção aos seus veículos entabulou contrato de adesão junto à requerida, o
qual estabelece como condição para ingresso na referida associação, "a realização de vistoria com fotos a ser feita por perito
(vistoriador) da ASSIRAB ou quem ele indicar (cláusula 3.13)", entre outras, sendo que a efetivação da vistoria é indispensável
para que o contrato produza seus efeitos jurídicos e garantias mutuas entre associado e associação, conforme disposto na
cláusula 3.14. Enfatiza que, embora tenha apresentado todos os demais documentos exigidos para ingresso na associação e
efetuado o pagamento das respectivas taxas de adesão, a requerida deixou de realizar a vistoria nos veículos, o que impede o
seu ingresso na referida associação, bem como de usufruir as garantidas oriundas do contrato. Destaca que, não obstante a
ausência de vistoria prévia, a requerida passou a cobrar-lhe os valores atinentes a rateios de sinistros ocorridos em períodos
anteriores (novembro/2010) e posteriores (fevereiro/2011) a assinatura do contrato, os quais não foram pagos pela autora por
entender ser tais cobranças indevidas, haja vista que o contrato ainda não estava apto a produzir seus efeitos, em razão do
descumprimento da cláusula 3.13 por parte da requerida. Sustenta, ainda, que só teve acesso ao regimento Interno da
demandada por ter feito busca junto à internet, pois este não lhe foi fornecido quando da assinatura do termo de adesão. Aduz
que foi surpreendida pela emissão de um boleto bancário com vencimento em 25/04/2011 no valor de R$ 6.341,14 (seis mil
trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) e que sua adesão à Associação deu-se em 12/12/2010, de modo que a
requerida incluiu no rateio despesas referente a ato ocorrido antes mesmo do ingresso da autora. Pontua, ademais, que com
relação ao boleto com vencimento para o dia 26/06/2011 a requerida deixou de cobrar o valor da taxa de administração, o que,
no seu entender, demonstra que nessa ocasião já estava excluída da associação. Por fim, argumenta que tendo deixado de
pagar os valores exigidos teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes, o que tem lhe ocasionado grandes prejuízos,
uma vez que se encontra impedida de realizar as operações financeiras necessárias ao desempenho de suas atividades
comerciais. Requer, assim, a procedência dos pedidos, com a consequente extinção do contrato firmado com a requerida,
condenando-se esta à restituição da quantia paga a título de adesão no valor de R$ 14.848,00 (quatorze mil oitocentos e
quarenta e oito reais) e em indenização por danos morais em importe a ser fixado pelo juízo. Juntou documentos no evento 01 –
PROC3. Custas recolhidas ao evento 01 – PET4 e PET6. Pedido liminar deferido ao evento 01 – DEC7, com a expedição de
notificação à requerida para exclusão da autora dos cadastros de inadimplentes. Citada, a requerida apresentou contestação ao
evento 01 – PET9, alegando, preliminarmente, falta de pagamento das custas iniciais. No mérito, refutou o pedido
consubstanciado no argumento de que, ao contrário do afirmado pela autora, todos os veículos foram vistoriados, de modo que
consta em todos os termos a assinatura do representante legal da parte autora, sendo a única exceção o Termo de Adesão n.º
575 que foi assinado posteriormente em 22/04/2011, por se tratar de um veículo 0 km, o qual não foi vistoriado porque a autora
se negou a realizá-la após ter recebido o primeiro rateio de sinistro ocorrido através de boleto bancário, com vencimento em
25/04/2011 no valor de R$ 6.341,14 (seis mil trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). Prosseguiu argumentando
que os Termos de Adesão e vistorias foram realizados através de preposto indicado pela autora na região onde se localiza a

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5202 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022

13

empresa autora, conforme permite a cláusula 3.13, e que no dia 21/12/2010 foi entregue pessoalmente ao representante da
autora o regimento interno da associação, mediante protocolo de entrega, enquanto que os cheques foram emitidos em favor da
empresa Bitrem Corretora de Seguros, por se tratar de uma parceria da ré responsável pela instalação dos rastreadores de
veículos. Ao final, impugnou os pedidos formulados pela parte autora. Instruiu a contestação com os documentos carreados ao
evento 01 – PET8 e PET9. Ao evento 01 – PET10, a requerida ofereceu exceção de incompetência. Em audiência conciliatória,
decretou-se a revelia da requerida ante a sua ausência ao ato (evento 01 – PET10, p. 16). Ao evento 01 – PET10, p. 21, o
patrono outrora constituído pela requerida renunciou ao encargo, tendo comprovado a notificação da ré, o que foi ratificado ao
evento 01 – PET12. Em despacho proferido ao evento 05 determinou-se a intimação pessoal da ré para regularizar sua
representação processual nos autos, a qual restou prejudicada em razão de o local encontra-se desocupado (eventos 17 e
22). Intentadas sucessivas intimações da requerida, estas restaram infrutíferas aos eventos 22, 42 e 48, sendo positiva ao evento
81. Revelia da requerida novamente decretada ao evento 86, nomeando-se a Defensoria Pública como curadora especial, ato
este tornado sem efeito ao evento 92. Instada a se manifestar em provas, a parte autora quedou-se inerte (eventos 93 e 99). Em
seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Nos termos do artigo 355, inciso II do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel e
não houver pedido de produção de provas de sua parte (artigo 349), com a consequente presunção de veracidade das alegações
de fato formuladas pela autora (artigo 344), exatamente o caso dos autos. No caso dos autos, muito embora tenha apresentado
contestação, em razão de ausência na audiência conciliatória designada ainda sob a égide do CPC/73 a parte requerida não
compareceu ao ato, tampouco constitui novo procurador quando da renúncia do mandato procuratório outrora firmado em favor
do causídico Dr. Luiz Antônio da Cunha Cerqueira (OAB/GO 12.013), sendo, portanto, revel nos termos da lei (evento 01 –
PET10, p. 16 e evento 86). É certo, também, que quando no lastro probatório já possuir razões suficientes para decidir, pode o
julgador valer-se de sua convicção, sem que isto caracterize cerceamento de defesa, podendo, ainda, valorar o conjunto
probatório da exordial ou da contestação de modo diverso do pretendido pelas partes, com espeque no princípio da livre
apreciação das provas. É importante rememorar, por outro lado, que a revelia por si só não desonera a parte autora de seu
múnus probatório, porquanto restando insubsistente nos autos prova capaz de comprovar os fatos suscitados em exordial,
perfeitamente possível a improcedência da pretensão, ou seja, há de existir uma verossimilhança entre os fatos narrados na
inicial e os demais elementos constantes nos autos, logo porque a revelia é revestida de presunção relativa, sendo possível,
inclusive, o acolhimento de matérias de ordem pública (STJ 3ª turma - Resp 14.987-CERel. Min. Eduardo Ribeiro . DJU 17.02.92,
PÁG. 1377). 1. Das Preliminares Em razão da revelia da parte requerida, dou por prejudicada a análise das preliminares por si
aventadas quando de sua contestação lançada ao evento 01 – PET9. 2. Do mérito Consta dos autos que a parte autora
celebrou com a requerida Contrato de Adesão destinado a proteção veicular, através da repartição entre os associados de
eventuais prejuízos materiais sofridos em função da utilização desses bens, quer sejam causados por acidentes, furtos
qualificados ou roubos, conforme previsão da cláusula 2.1 e 2.2 do Capítulo II do Regimento Interno da Associação requerida e
que trata dos seus objetivos (evento 01 – PROC3, p. 8): "2.1 – A ASSTRAB é dotada de personalidade jurídica, constituída na
forma de associação, ou seja, em união de pessoas com fins comuns, não devendo ser confundida em nenhuma hipótese com
sociedade empresariais mercantis que explorem o ramo de seguros, já que a ASSTRAB, oferece amparo ao equipamento
(caminhão ou conjunto) do associado por meio de mutualismo, a responsabilidade pelo seu funcionamento depende única e
exclusivamente de seus associados; 2.2 – A ASSTRAB tem como objetivo conforme ART. 2º do Estatuto da Associação, em
especial o de amparar os seus associados, dar segurança e proteção aos seus veículos, (caminhões e conjunto), através da
repartição entre os associados, de eventuais prejuízos materiais sofridos por acidentes, furto qualificado ou roubo, de acordo
com as normas estabelecidas neste regulamento." Ainda de acordo com as cláusulas 3.7 e seguintes do Regimento Interno da
Associação requerida, após a apresentação da documentação necessária para ingresso como associado, os veículos deveriam
ser submetidos à vistoria por perito vistoriador da ASSTRAB ou quem ela indicasse, sendo requisito obrigatório a vistoria prévia a
partir da filiação à entidade, para efeitos jurídicos e garantias mútuas entre associado e associação. Na esteira dos fatos
narrados nos presentes autos e diante da revelia da parte requerida que, citada, embora tenha oferecido contestação (evento 01
– PET9) não se fez presente no ato conciliatório designado no processo (evento 01 – PET10, p.16) e tampouco constituiu novo
procurador quando da renúncia do mandato por seu patrono, reputando-se, portanto, revel nos termos da lei processual civil
vigorante ao tempo (§2º, art. 277, do CPC/73), entendo que a pretensão autoral comporta acolhimento, na medida em que a
questão volvida nos presentes autos não se distingue em muito do que já constatado em decisão liminar, sobretudo diante da
revelia da empresa demandada, cuja consequência legal impõe serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela parte autora (art. 344 do NCPC, correspondente ao art. 277, CPC/73). É que em se tratando de contrato de adesão, como
na espécie, as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela fornecedora dos serviços, sem que tenha sido oportunizado à
parte autora, na condição de consumidora, discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, e ao que se dessume, inclusive,
através das mensagens eletrônicas (e-mails) trocados entre as partes (evento 01 - PROC3, p. 53), a parte autora não teve
acesso ao Regimento Interno da associação quando de sua adesão aos ajuste. É dizer, portanto, que a parte autora não foi
informada sobre as suas obrigações quando da assinatura dos Termos de Adesão carreados evento 01 – PROC3, até mesmo
porque diante da revelia da parte adversa, não se tem nos autos prova nesse sentido. Isso se confirma, também, através das
cártulas de cheques emitidas pela parte autora para pagamento da taxa de adesão, porquanto nominadas em nome da corretora
de seguros Bitrem Administradora e Corretora de Seguros (evento 01 – PROC3, p. 45), levando-nos à conclusão de que a
empresa autora acreditava, de fato, tratar-se da contratação de um seguro convencional, sobretudo diante da razão social em
que os cheques foram nominados para pagamento da taxa de filiação. Quanto à vistoria prévia, dessume-se tratar-se de requisito
obrigatório para filiação do associado, contudo, a parte requerida não demonstrou nos autos ter realizado a vistoria técnica dos
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veículos indicados na peça vestibular, acompanhada das respectivas legendas fotográficas dos automóveis, ônus de seu
desiderato, conforme previsão contida na cláusula 3.13 de seu Regimento Interno. Os laudos carreados ao evento 01 – PROC3
demonstram apenas que a documentação fora preenchida e assinada pelo representante legal da parte autora, razão pela qual
por meio destes não se tem por confirmada a necessária vistoria dos veículos e, portanto, o requisito obrigatório para
confirmação da filiação da autora à Associação demandada. Nesse particular, conforme previsão do art. 476 do Código Civil, nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Ainda do
compulsar dos autos e da documentação constante do feito, verifica-se que pelos indicativos dos Termos de Adesão que
instruem a peça vestibular que a parte autora aderiu a Associação em 22/12/2010 (evento 01 – PROC3, p. 27 – 43), todavia, lhe
fora imputada cobrança inerente a rateio de indenização de sinistro ocorrido em 03/11/2010, logo, antes de seu ingresso na
Associação (evento 01 – PROC3, p. 46), o que vai de encontro ao contrato firmado. Destarte, restando comprovado o
inadimplemento do contrato em comento, de rigor a rescisão do enlace contratual. Certo é que a rescisão contratual deve
retornar às partes ao status quo antes, com a retomada da parte autora do valor pago a título de taxa de adesão, ou seja, R$
14.848,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais), em decorrência do inadimplemento contratual da ré que, como visto,
não concluiu os atos de vistoria necessários para filiação da autora à Associação, contudo, ainda assim, imputou-lhe débitos
como se associada fosse. 2.1 Do pedido indenização por danos morais Como se sabe, o dano moral é aferido a partir do
suporte fático, através de perturbações anormais na tranquilidade da pessoa e não se confunde com a vivência de
aborrecimento, meros dissabores, ou desacordos decorrentes da dinâmica social ou negociação diária. Para que se configure o
dano moral é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade,
passe por dor, graves constrangimentos ou humilhações e tenha os seus sentimentos violados. O entendimento jurisprudencial
pátrio consolidado posiciona-se que “mero aborrecimento ou dissabor cotidiano” é um fato contumaz e imperceptível que não
atinge a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato da vida, de modo que, não repercutindo, no nada altera o
aspecto psicológico ou emocional de alguém. E não sobeja nenhum tipo de dúvida que a indenização deve primeiramente levar
em conta a conduta e situação da vítima e do réu, isto é, a dor física e moral da vítima, a repercussão do fato vexatório e danoso,
a condição financeira das partes envolvidas, o grau de culpa do réu, a inversão do ônus da prova e etc., e, principalmente, o
efeito educativo, ou “corregedor” da decisão, desestimulando entendimentos iguais ou em entendimentos assemelhados em
erros futuros. Na espécie, apesar de se tratar de pessoa jurídica esta também pode sofrer dano moral, conforme reza a súmula
227 do STJ, contudo, a compensação do dano moral depende de comprovação de ofensa a sua honra objetiva, com repercussão
no seu conceito perante a sociedade, o que se vislumbra no caso concreto, porquanto mesmo após a tentativa extrajudicial de
solução do impasse a requerida inscreveu a empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito (evento 01 – PROC3, p. 51), o
que a reflete negativamente como mau pagadora perante os usuários de seus serviços. Como reforço: APELAÇÃO
CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO. O
CDC abarca expressamente a possibilidade da pessoa jurídica figurar como consumidora. No direito brasileiro, segundo
entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, adotou-se a teoria finalista mitigada ou abrandada, sendo necessário, para
caracterização da relação de consumo envolvendo pessoa jurídica, que a parte que ocupa o pólo passivo da relação, ainda que
não adquira produto ou serviço como destinatária final, revista-se de vulnerabilidade técnica. O valor compensatório fixado a
título de dano moral revela-se reduzido quando, observada a condição econômico-financeira das partes, revela-se em
desarmonia com a finalidade pedagógica própria da compensação, destinada a incutir no fornecedor percepção de maior
responsabilidade. "O dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual." (STJ, EDcl no REsp 1375530/SP). Tratando-se de
responsabilidade extracontratual, os juros de mora decorrentes de compensação por danos morais incidem a partir do
evento danoso e a atualização monetária incide desde o arbitramento (STJ, Súmulas 54 e 362) (TJ-DF 20140111367884
0033086-02.2014.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 31/08/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2016 . Pág.: 121/132) (grifos nossos). RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEVIDA
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
CONFIGURADO. A indevida inscrição do nome da postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral
indenizável, ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedentes do STJ. Fixação do montante indenizatório, considerando o
equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação.
Indenização majorada para R$6.000,00 (seis mil reais), consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações
análogas. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074327115, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/08/2017). (TJ-RS - AC: 70074327115 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de
Julgamento: 24/08/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2017) (grifos nossos). Ainda
sobre o assunto, precedente do nosso Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1- A inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito por
dívida que não existe ou que não restou comprovada é ilegal e enseja a reparação por dano moral. 2- Dano puro ou in re ipsa
configurado, ainda que se trate de pessoa jurídica. 3- Nos termos do art. 476, do Código Civil, \"nenhum dos contratantes, antes
de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro\". 4- Manutenção do quantum arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, importância que denota uma valoração justa para ambas as partes e em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Apelação conhecida e não provida. (TJ-TO - AC:
00280374920198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) (grifos nossos). Deve-se ter presente, ainda, que a indenização por
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danos morais, apesar de não servir para enriquecimento injustificado, não deve visar somente à reparação do dano. É
necessário que tenha, igualmente, caráter inibitório e preventivo, fazendo com que a ré obre com mais zelo nas relações
mantidas com os consumidores antes de permitir que situações como a dos autos se repitam. De outro, nos termos da teoria do
desestímulo, é necessária a imposição de uma multa de cunho preventivo, e não repressivo ao infrator, com o intuito de que
fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam. Portanto, no que diz respeito à fixação do quantum indenizatório, devem ser
considerados, dentre outros fatores, a intensidade e o alcance da ofensa, a gravidade do ato praticado, a capacidade econômica
do ofendido, bem assim os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que a reparação configure fonte de
enriquecimento excessivo. Assim, considerando a capacidade econômica da parte requerida, o grau do dano evidenciado nos
autos, sendo certo, por outro lado, que o dano moral não pode se prestar ao enriquecimento indevido da parte, entendo
suficiente para compensar a lesão sofrida a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo Ex
positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a rescisão do contrato de adesão firmado
entre as partes, em decorrência do inadimplemento contratual da requerida, retornando as partes ao satatus quo ante e, via de
consequência: a) CONDENO a parte requerida à restituição da quantia paga a título de adesão ao contrato no valor de R$
14.848,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais) devidamente atualizada pelos índices contratuais, ou, na falta destes,
juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento da parcela (art. 397 do Código Civil) e correção monetária pelo índice INPC,
contados a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ). b) CONDENO a requerida ao pagamento de DANOS MORAIS no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54
do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contados a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Nos termos da Súmula
326/STJ – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca." Em tempo, RATIFICO a liminar deferida no evento 01 – DEC7. Consequentemente, CONDENO a parte
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. COM O
TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça,
proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS, independentemente de novo despacho
judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colinas do
Tocantins, data do protocolo eletrônico. Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 4910633v3 e do código CRC cd4b410e.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania cível
Intimações às partes

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS N°: 0001710-02.2021.8.27.2715 chave de acesso nº. 656265402221
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: UNEST - UNIAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO MEDIO TOCANTINS LTDA - M
Requerido CLAUDIOMIRO GONÇALVES DE ALMEIDA
FINALIDADE: INTIMAR o requerido CLAUDIOMIRO GONÇALVES DE ALMEIDA, CPF: 77576179104 da SENTENÇA prolatada
no evento 21 dos referidos autos, conforme teor da parte conclusiva a seguir transcrita: “ ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art.
487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo inserido no evento 16
(PET1), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.8. De consequência, INDEFIRO a suspensão pleiteada e JULGO EXTINTO
O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.9. ADVIRTAM-SE que o arquivamento do feito não impede eventual
cumprimento de sentença, em caso do descumprimento do acordo firmado entre as partes.10. Nos termos do artigo 1.000 do
CPC/2015, o qual disciplina que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer" e considerando o
entabulado devidamente assinado por ambas as partes, DETERMINO que seja o processo arquivado, com posterior ciência
eletrônica ao patrono da parte autora.13. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.14. Promovidos os atos acima, ARQUIVE-SE com as
cautelas legais.15. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(DEZ) DIAS
Justiça Gratuita
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Escrivania de Família,
Sucessões, Infância e Juventude e 2º do Cível, processou os autos de CURATELA, registrado sob o nº.
00008803620218272715, no qual foi decretada a Interdição de RAMON PEREIRA LEMES, brasileiro, maior, solteiro, beneficiário
de assistência social, portador do RG nº 1.263.915 e inscrito no CPF sob o nº 045.818.411-00, filho de Maria das Graças Pereira
Rocha e Otaciano Leite Lemes, nascido em 13/08/2001, residente e domiciliado na Rua B, S/N, Residencial Rafael, Lagoa da
Confusão-TO, o qual apresenta deficiência mental severa/grave em decorrência de microadenoma hipofisario não funcionante,
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deficiência cognitiva e hiponatremia de origem de origem desconhecida, comprometimento na comunicação no desenvolvimento
psicomotor e habilidades sociais; tendo sido nomeada MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROCHA, brasileira, divorciada,
cabeleireira, portadora do RG nº 350.653 SSP-TO e inscrita no CPF sob o nº 526.438.401- 00, residente e domiciliada na Rua B,
S/N, Residencial Rafael, Lagoa da Confusão, endereço eletrônico: mariaramom123@gmail.com, para sob compromisso, nos
termos da sentença do evento 57, que em resumo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para DECRETAR A INTERDIÇÃO de RAMON PEREIRA LEMES, declarando a sua incapacidade civil
relativa. Por conseguinte, nomeio como sua curadora MARIA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA. Como limites da curatela
determino que: a) a curadora não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens pertencentes a
interditada; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde,
alimentação e bem-estar da interditada. No mais, poderá praticar como curadora da interditada todos os demais atos da vida
civil. Lavre-se o termo de curatela definitivo e intime-se a curadora a assiná-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o
art. 759 e seguintes do CPC/2015. Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório do Registro Civil, publicando-a pelo órgão
oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interditada e da curadora, a causa da
interdição e os limites da curatela (art. 755, §3º, do CPC/2015). Deixo de determinar a publicação da sentença na imprensa local
por inexistir tal espécie de veículo de comunicação nesta localidade. Sem custas, visto a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.Cumpra-se. As partes renunciaram ao prazo recursal, portanto, após cumpridas as diligências, arquive-se. Intimem-se”.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Cristalândia-TO, aos 01 (um) do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois
(2022). Eu, ____________________________, Servidora de Secretaria que o digitei e subsc._____.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(DEZ) DIAS
Justiça Gratuita
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Escrivania de Família,
Sucessões, Infância e Juventude e 2º do Cível, processou os autos de INTERDIÇÃO/CURATELA, registrado sob o nº. 000317580.2020.8.27.2715, no qual foi decretada a Interdição de JOSÉ WILSON OLIVEIRA SOARES, brasileiro, divorciado, servidor
dos correios, portador do RG nº 154.100 2°VIA, SSP/TO, inscrito no CPF: 328.573.143-53, residente e domiciliado na Av.
Bernardo Sayão, s/n, (ao lado do restaurante Panela de Ferro), Bairro: Centro, no município de Nova Rosalândia/TO, CEP:
77.495-000, tendo sido nomeada ANDRELLAYNE RODRIGUES SOARES BARREIRA, brasileira, casada, assistente
administrativa, portadora do RG nº 894.342, SSP/TO, inscrita no CPF: nº 018.032.961-86, residente e domiciliada Av. Bernardo
Sayão, s/n, (ao lado do restaurante Panela de Ferro), Bairro: Centro, no município de Nova Rosalândia/TO, CEP: 77.495-000,
Fone: (63)99284-5742, para sob compromisso, nos termos da sentença do evento 74, que em resumo tem o seguinte teor: “Ante
o exposto no presente termo de audiência, cujo link de acesso encontra-se disponível ao final, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para DECRETAR A INTERDIÇÃO de JOSÉ WILSON OLIVEIRA SOARES, declarando a sua incapacidade
civil relativa. Por conseguinte, nomeio como sua curadora ANDRELLAYNE RODRIGUES SOARES BARREIRA. Como limites da
curatela determino que: a) a curadora não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens
pertencentes a interditada; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados
exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar da interditada. No mais, poderá praticar como curadora da interditada todos
os demais atos da vida civil. Lavre-se o termo de curatela definitivo e intime-se a curadora a assiná-lo, no prazo de 05 (cinco)
dias, conforme determina o art. 759 e seguintes do CPC/2015. Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório do Registro
Civil, publicando-a pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interditada e
da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela (art. 755, §3º, do CPC/2015). Deixo de determinar a publicação da
sentença na imprensa local por inexistir tal espécie de veículo de comunicação nesta localidade. Sem custas, visto a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Saem os presente intimados e face à renúncia ao prazo recurso, cumpridas as
diligências supracitadas, arquive-se”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Cristalândia-TO, aos 07 (sete) do mês de
Junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, ____________________________, Servidor(a) de Secretaria que o digitei e
subsc.

Comunicados

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(DEZ) DIAS
Justiça Gratuita
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Escrivania de Família,
Sucessões, Infância e Juventude e 2º do Cível, processou os autos de INTERDIÇÃO/CURATELA, registrado sob o nº. 000221998.2019.8.27.2715, no qual foi decretada a Interdição de RODRIGO SILVA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, pensionista,
portador do RG nº 1.200.743, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF: 050.359.221-89, residente e domiciliado na
RUA 1° DE MAIO, QD. 13, LT. 01, Bairro: SETOR PRAIA ALTA, CEP: 77.493-000. Lagoa da Confusão - TO, tendo sido
nomeada TEREZINHA DE JESUS SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora da RG nº 885.215, SSP/DF, inscrita no CPF: nº
626.563.251-53, residente e domiciliada na RUA 1° DE MAIO, QD. 13, LT. 01, Bairro: SETOR PRAIA ALTA, CEP: 77.493-000.
Lagoa da Confusão – TO, Fone: (63)99265-2304, para sob compromisso, nos termos da sentença do evento 64, que em resumo
tem o seguinte teor: “Vistos, etc. Com fulcro no princípio da oralidade e da celeridade processual, o relatório e a fundamentação
da presente sentença encontram-se lançados no link de acesso à presente audiência. Sendo assim, ratifico os termos da decisão
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liminar proferida no evento 8, razão porque julgo procedente o pedido de interdição de RODRIGO SILVA DE ANDRADE. Nomeio
sua curadora a genitora TEREZINHA DE JESUS SILVA. Expeça-se o termo definitivo de curatela, no qual deverá constar as
advertências legais à curadora nomeada, especialmente quanto à responsabilidade decorrente da presente nomeação. Tendo as
partes renunciado ao prazo recursal em audiência, uma vez expedido o termo de curatela, promova-se o arquivamento do feito.
Sem custas nem honorários, face ao benefício da justiça gratuita.”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de CristalândiaTO, aos 07 (sete) do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, ____________________________, Servidor(a)
de Secretaria que o digitei e subsc.

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO DE 10 DIAS
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de DEZ (10) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº [0000776-07.2022.8.27.2716 ], que o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado MARCOS VINICIUS RODRIGUES ALBUQUERQUE, brasileiro, nascido
aos 06/12/1988, filho de Maria Ludelci Rodrigues Albuquerque, inscrito no CPF sob o n° 033.607.871-45, como incursos nas
penas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I,todos do Código Penal, por 2 (duas) vezes na forma do art. 70 e na forma do art.
29, ambos do Código Penal . E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio
de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo:
1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário;
2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da
Defensoria Pública para a prática do ato.
FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de
advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer,
sob pena de revelia.
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, 06 DE JUNHO DE 2022. Eu,Thaisa Alves de Sousa, Servidor
da Secretaria, digitei e conferi.

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

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 5000326-22.2012.8.27.2718
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que faz por este
meio a INTIMAÇÃO do acusado EUDENY SOARES DE ANDRADE, brasileiro, união estável, técnico em refrigeração, nascido
no dia 02 de maio de 1972, filho de Eva Soares de Andrade, natural de Araguaína/TO, RG n.° 39.147 SSP/TO e CPF n.°
592.051.721-20, residia na QUADRA 104 NORTE, RUA NE 3 33, CONJ 03, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de
que, caso não constitua novo advogado, ser-lhe-á nomeado Defensor Público desta Comarca para patrocinar sua
defesa. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo
(Data e Hora: 6/6/2022, às 19:17:37). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA
ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000591-60.2022.8.27.2718/TO
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 0000591-60.2022.8.27.2718, que o Ministério Público
desta Comarca move contra o acusado JAILSON SOUZA DA COSTA, brasileiro, solteiro, diarista, CPF n. 708.408.711-71,
nascido aos 04.01.1999, filho de Iraci de Souza Santos, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este
motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
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oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum
da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado
pela pratica do crime tipificado no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 234-A, III, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
com as implicações da Lei n.° 8.072/90 c/c as disposições da Lei 11.340/06. O prazo para a defesa começa a fluir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido de que, caso não compareça nem
constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso prescricional. Para conhecimento de todos é
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 6/6/2022, às 19:17:36).
Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0003391-32.2020.8.27.2718
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 00033913220208272718, que o Ministério Público
desta Comarca move contra o acusado DENISLEY FRAGOSO SILVA, vulgo “Grande”, brasileiro, união estável, técnico em
telecomunicações, nascido em 14.02.1981, natural de Araguaína/TO, CPF n. 720.013.131-87, RG n. 324.115 SSP/TO, filho de
Donizete Clarindo da Silva e de Ana Maria Fragoso Silva, residia na Rua 06, 213, Bairro Senador, Araguaína/TO, o qual
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo
396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, devendo o acusado apresentar sua defesa
perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57,
centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no Art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 29,
todos do Código Penal Brasileiro. O prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído. Fica o acusado advertido de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será
suspenso assim como o lapso prescricional. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas
automaticamente abaixo (Data e Hora: 6/6/2022, às 19:17:37). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr.
LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.

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

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE POST MORTEN C/C PETIÇÃO DE HERENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA registrada sob nº
0007063-10.2018.8.27.2721/TO, movida por S.M.M.S. e D.M.S. em desfavor de SIMONE OLIVEIRA DA SILVA PAIVA,
brasileira, filha de Aldeniza Gomes de Oliveira e Anderson Machado da Silva, inscrita CPF nº 030.078.321-36; encontrando-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADA para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias,
advertindo-a que o não oferecimento de contestação no prazo legal implicará em revelia (art. 344, CPC), nesse caso, por versar
sobre direito indisponível, não tem o condão de reputar verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 345, inciso II, do CPC) . E
para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente
Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos um dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e dois (01/06/2022). Eu, Elisania Farias Coelho, estagiária, digitei. Eu, Cleudiane Paiva Muniz, Técnica Judiciária, conferi a
presente.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0002724-03.2021.827.2721, movida por Y. M.D e S. M. D, em desfavor
de PEDRO DIAS DOS REIS, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, RG n. 454038 SEJSP/TO, CPF n. 918.535.241-15, filho
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de Hilton Dias dos Reis e Regina Araújo da Conceição; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio
deste fica CITADO o executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito fixado na condenação, que consta
do demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, acrescido das custas judiciais desembolsadas (salvo assistência judiciária
gratuita), sob as penas da lei. Ficando ADVERTIDO que o pagamento voluntário no prazo fixado acima isentará o executado de
multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor cobrado (CPC, art. 523, § 1º), bem
como de eventual protesto (CPC, art. 517) e ainda que, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será efetivado a
penhora online, através do BACENJUD, até o limite do valor devido (art. 523, § 3º do CPC). E para que ninguém alegue
ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, 02/06/2022. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho,
Técnica Judiciária, conferi.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Cumprimento de Sentença de
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o n. 0000719-08.2021.827.2721, movida por E.F. DE J.S., em desfavor
de RAFAEL MAMEDE SILVA, brasileiro, empresário, CPF n. 004.324.081-00, filho de Cristiane Martins Mamede e de Alberto
Alves da Silva, nascido em 18/08/1983; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste
fica CITADO o executado RAFAEL MAMEDE SILVA,, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em
atraso, e das parcelas que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros legais e correção monetária, devendo tal
numerário ser pago mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora dos exequentes, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-los. Ficando advertido, que se não pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil
pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu
Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do
Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins,
03/6/2022. Eu Leticia de Melo Ribeiro, estagiária, digitei a presente e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária,
corrigi o presente.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito

Sentenças

Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0004714-97.2019.8.27.2721
Requerente: A. E. A
Requerido: WESLEY DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, vigilante, inscrito no RG n. 866.643 SSP/TO, CPF n. 052.844.181-74,
filho de Pedro Alves Campos e Maria Aparecida Gomes da Silva Sousa.
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 485, IV do CPC, EXTINGO o prresente
processo, sem julgamento de mérito. Custas na forma da lei, entretanto, em Face do requerido ser beneficiário da justiça gratuita,
que ora defiro, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. se dentro do prazo de
cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. art.
98, § 3º do cpc e art. 12, da lei n. 1.060/50). P.R.I.C. Após, o Trânsito em Julgado, Arquivem-se os Autos Com as Baixas
Necessárias. Guaraí-TO, 31 de maio de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.”

GURUPI
1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. 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 0016997-52.2019.8.27.2722 que a
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado ERNANDES MORAIS DA MOTA, popularmente conhecido
como "Maranhense", brasileiro, unido estavelmente, ajudante de pintor, nascido em 29 de setembro de 1.993, natural de
Curionópolis – PA, filho de Maria José Morais da Mota, atualmente em lugar incerto e não sabido, atualmente em lugar
incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 129, §1°, inciso I, 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 condenatória inserida no evento nº 82, cujo dispositivo
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segue transcrito: " Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, e, por consequência, CONDENO o
acusado ERNANDES MORAIS DA MOTA incurso artigo 129, §1°, inciso I, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena - A
culpabilidade é normal ao tipo penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos
elementos seguros para se valorar. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade da acusada. Os
motivos do crime são os normais da espécie. As circunstâncias: são normais ao tipo. As consequências - não militam em
desfavor do réu. Quanto ao comportamento da vítima, esta nada contribuiu para prática delituosa. PENA BASE - Consideradas
as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. PENA INTERMEDIÁRIA - Agravantes: Não
há. Atenuantes: Reconheço a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de atenuar a pena por ter fixado a pena
base no mínimo legal, permanecendo, nessa fase, a pena de 01 (um) ano de reclusão. PENA DEFINITIVA - Diante do
exposto, fica o réu definitivamente CONDENADO a 01 (um) ano de reclusão. REGIME INICIAL - Concernente ao regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, diante da sua reincidência, fixo o regime
inicialmente ABERTO, observando-se os critérios do artigo 59, “caput" do Código Penal, consoante artigo 33, § 2º do mesmo
estatuto. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE - Considerando a natureza do delito, a quantidade da
pena e as circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por UMA restritiva de direito (art. 44, do Código Penal),
quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a ser realizada na forma do art. 46, do Código Penal, à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho do sentenciado, em entidade a ser
designada pelo Juízo da Execução Penal. MANUTENÇAO DA PRISÃO – O acusado respondeu a todo processo em liberdade e
não há notícias da modificação fática a ensejar a custódia cautelar; assim, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em
liberdade. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas. Após o trânsito em Julgado: a) Oficie-se a Justiça Eleitoral, ao
Cartório Distribuidor, bem como ao Instituto de Identificação e ao INFOSEG, acerca da condenação; b) Após as providências
de mister, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se guia de execução. Publique-se. Intimem-se e façam-se as
comunicações de praxe. Cumpra-se". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 03/06/2022.
Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente.

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

CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS E INCERTOS, em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de
Usucapião que lhe é proposta por RAIMUNDA MOTA SOBREIRA, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do
presente, contestar, sob pena de revelia e confissão. IMÓVEL: LOTE 04 DA QUADRA 01, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, DO
SETOR AEROPORTO, DESTA CIDADE, COM AREA DE 600,00 M², SENDO 15,00 METROS LIENARES DE FRENTE, POR
40,00 DITOS DE FUNDOS; LIMITANDO-SE AO NORTE, COM O LOTE 05; AO SUL. COM O LOTE 03; AO LESTE, COM O
LOTE 07; E AO OESTE, COM A AVENIDA GOIAS, TUDO DA MESMA QUADRA, está registrado junto ao Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Gurupi, sob a Matrícula nº 381, do Livro 02, Registro Geral, Sistema de Ficha, feita em 21/06/1976.
ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial)
REQUERENTE: RAIMUNDA MOTA SOBREIRA. REQUERIDO: MARIA PEREIRA BORGES AÇÃO: Usucapião. Processo:
nº 0004552-94.2022.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica
judiciária que digitei e subscrevi. JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito.

Cepema
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000228-10.2021.8.27.2722 REEDUCANDO(A): LEANDRO CANDIDO BARBOSA Atendendo a
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a)
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 21 de junho de 2022 às 17h30min. Gurupi, 7 de junho de
2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0008429-47.2019.8.27.2722
Denunciado: RENILSON ALVES PEREIRA
Vítima: FABIO FRANCO NERES
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 contra o denunciado RENILSON ALVES PEREIRA, brasileiro, separado,
autônomo, nascido em 29.07.1985, natural de Ananás-TO, filho de Eudelici Alves de Sousa e de Calisto Pereira Soares, portador
do CPF 009.675.461-33, atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o acusado RENILSON ALVES PEREIRA, acima
qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo: Decido. Concluída a instrução nos processos de
Competência do Tribunal do Júri, ao juiz apresentam-se quatro alternativas: a) pronunciar o réu, remetendo-o a julgamento
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perante o Colendo Tribunal Popular do Júri, desde que existam prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria;
b) impronunciá-lo, julgando improcedente a denúncia, se inexistirem provas da materialidade e/ou indícios suficientes da autoria;
c) desclassificar para uma infração diversa de crime doloso contra a vida, quando discordar da denúncia e concluir pela
incompetência do Júri, determinando a remessa dos autos ao juízo competente; d) absolvê-lo sumariamente, quando vislumbrar
qualquer das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal. Na presente situação, verifico que o acusado deve ser
pronunciado. Como dito, a pronúncia requer o convencimento do magistrado acerca da existência do delito e de indícios de que
o acusado seja o autor do fato (CPP, art. 413). Portanto, nesta fase processual, não se admite a aplicação do princípio in dubio
pro reo; ao contrário, recomenda-se, em caso de dúvida, preservação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
DA MATERIALIDADE - A materialidade delitiva do crime resta comprovada nos autos do IP relacionado, bem como por meio do
laudo de exame de corpo de delito (evento 1 -LAU 3). DOS INDÍCIOS DE AUTORIA - Os indícios de autoria podem ser
comprovados pelas declarações colhidas em juízo. Vejamos: O informante Sebastião Luiz Brandão, afirmou em juízo que: “No
momento do ocorrido estava em casa. Que ficou sabendo pelos vizinhos de que a vítima havia sido esfaqueada. Que foi ao local,
sendo que lhe disseram que Fábio estava confraternizando em um bar e que teria deixado o seu capacete em uma mesa. Que
em certo momento o réu chegou até o ofendido e teria lhe dito que o capacete seria dele. Que o acusado teria dito para a vítima
que ela estaria lhe roubando. Que começaram uma discussão. Que após o ocorrido o acusado pegou uma faca e desferiu o
golpe nas costas da vítima. Que após o ocorrido o acusado ficava ameaçando a vítima por meio do “Whatsapp”. A informante
Luana Ribeiro Vieira, disse que: “À época dos fatos era esposa da vítima. Que no dia do ocorrido estava em um bar juntamente
com o ofendido. Que seu esposo estava com um capacete parecido com o do Renilson. Que o capacete da vítima estava
debaixo da mesa. Que o acusado foi até eles e tentou pegar o capacete. Que o seu esposo falou que o capacete era dele. Que
as partes tiveram uma discussão. Sendo que quando a vítima virou as costas o réu desferiu um golpe de faca. Que chegou a
perfurar o pulmão da vítima. Que ficou cerca de oito dias internados. Que o acusado ficou “muito mal”. Que a faca não seria
grande. Que seria um canivete”. Pois bem, a defesa requereu que seja oportunizado o direito de apresentar suas teses de defesa
na Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Verifico que tal requerimento não trará prejuízos para a defesa do réu, visto que, nessa
oportunidade, há que ser feito o mero juízo de admissibilidade, verificando a comprovação da materialidade e dos indícios de
autoria. Diante do exposto, considerando as provas colacionadas aos autos, reputo existirem indícios suficientes de autoria em
desfavor do réu, razão pela qual, em não havendo provas contundentes acerca da inocência, o que resultaria na absolvição
sumária, e comprovada a materialidade, a pronúncia do acusado e a apreciação pelo Conselho de Sentença é medida que se
impõe. DAS QUALIFICADORAS - No que concerne à qualificadora do motivo fútil, verifica-se por meio das provas colhidas
em juízo, que o crime foi supostamente praticado em virtude da briga em torno da propriedade de um capacete. Assim, por ter
sido praticado, em tese, por motivo fútil, a qualificadora deverá ser mantida na decisão de pronúncia, cabendo análise por parte
dos Jurados. DO DISPOSITIVO - Diante do exposto, PRONUNCIO o réu RENILSON ALVES PEREIRA, submetendo-o a
julgamento pela acusação de prática do crime descrito no artigo 121 §2°, II c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Determino à serventia: Intime-se o acusado na forma do Art. 420 do CPP. Transitada em julgado esta decisão e/ou sendo
mantida em caso de recurso, intime-se o Ministério Público e a Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das
testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), podendo ainda, juntar documentos e requerer diligências, sob
pena de preclusão. Art. 422/CPP. Intimem-se o MP e a Defesa. Gurupi, data certificada pelo sistema. JOSSANNER NERY
NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito, para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 7 de junho de 2022. Eu, Diane Perinazzo,
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2º do Cível desta
cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o
presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de
Inventário nº 0002476-93.2019.8.27.2725, requerido por MARIA DOS SANTOS SILVA, ARISTEU ALVES PEREIRA, EDNA
ALVES PEREIRA CASSIMIRO E ELZIM LUIZ PEREIRA sendo o presente para CITAR os Terceiros Interessados não
representados nos autos supra, para querendo, se manifestarem no prazo de 20 dias, conforme despacho a seguir
transcrito" Recebo a inicial. Defiro, inicialmente os benefícios da assistência judiciária gratuita, entretanto, poderá ser revogado
ou alterado conforme o tamanho do patrimônio a ser inventariado. Defiro a abertura de inventário dos bens deixados pelo "de
cujus" e nomeio inventariante o Requerente, sob compromisso. Intime-se o Requerente para prestar compromisso em cartório,
com a assinatura do termo de compromisso em 05 dias. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou
compromisso, deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais
dos bens inventariados, conforme artigo 620 do CPC; Após, as primeiras declarações, proceda-se a citação dos herdeiros, no
prazo de 15 dias, para contestar, importando o silêncio em concordância. Sendo os herdeiros representados pelo mesmo
Advogado/Defensor, dispensa-se a citação. Havendo herdeiro em local incerto e não sabido expeçam-se edital de citação com

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5202 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022

22

prazo de 20 dias. (art. 626, § 1º do CPC). Decorrido o prazo, intime-se as Fazenda Públicas e o Ministério Público, se houver
incapaz ou ausente e o testamenteiro, se houver testamento. Havendo herdeiros citados por edital, nomeio desde já a Defensoria
Pública para patrocinar a defesa. Proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD em busca de valores existentes em conta
bancária em nome da falecida. Com relação ao ITCMD, por se tratar de um procedimento administrativo, deverão as partes
promoverem o pagamento ou o pedido de isenção junto à SEFAZ e após acostarem aos presentes autos. Após cumpridas as
determinações acima, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência. Por último, nada mais havendo, intime-se o inventariante
para as ultimas declarações e o esboço de partilha. Após, conclusos. Cumpra-se. Intime-se. (as) Marco Antonio da Silva
Catro - Juiz de Direito - Juiz de Direito em auxílio na Vara Cível - Escrivania de Família, Infância e Juventude e 2º do Cível desta
cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins" DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema
do Tocantins-TO, aos 19 de maio de 2022. Eu,Cátia Cilene Mendonça de Brito, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0027494-46.2015.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: OSWALDO PENNA JUNIOR - CPF: 70900337834
RÉU: NOGUEIRA E CARVALHO LTDA - CNPJ: 05728851000179
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0027494-46.2015.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por OSWALDO
PENNA JUNIOR em desfavor de NOGUEIRA E CARVALHO LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte
Requerida NOGUEIRA E CARVALHO LTDA, CNPJ: 05728851000179, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial,
conforme determinado no Despacho do evento 103.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

PEIXE
2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 20(vinte) dias
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, no uso de suas atribuições legais,
etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA-SE o
Executado MARCELO MARTINELLI DE MENEZES, brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Ana Luiza Martinelli Menezes, nascido
em 17/02/1981, portador da Carteira Nacional de habilitação n° 01453328279, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF sob o
n° 222.223.818-86, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 0000920-55.2016.8.27.2727, Chave do Processo nº 882532718316, proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, (...) para
no prazo de três(03) dias, pagar o débito indicado na inicial, o que poderá ser feito independente de advogado,
ficando cientificado(a) de que no caso de integral pagamento no prazo de 03(três) dias, a verba honorária foi arbitrada em
10%(dez por cento) do valor da causa. Cientificando-o(a) também de que o prazo para interposição de embargos é
de 15(quinze) dias, contados da juntada do AR(Aviso de Recebimento) da presente carta de citação aos autos(art. 914/915 do
NCPC); Poderá ainda a parte executada no prazo de 15(quinze) dias, reconhecer a dívida e efetuar e comprovar o deposito de
30%(trinta por cento) do valor da execução, e requerer o parcelamento do restante em até 06(seis) vezes, incluindo custas e
honorários de advogado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (art. 916, NCPC), (...), conforme r.
despacho do evento 29. Fica(m) ainda cientificado(s) de que nos termos dos artigos 257, IV será nomeado curador especial em
caso de revelia, artigos 344 e 355, 259, I todos do NCPC, conforme r. despacho do evento 127. Para que ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado. Peixe/TO, data certificada pelo
sistema. Eu, NJM/Mat. 88239 - Técnica Judiciária, digitei. (Ass.) Drª. A.P.A.A.T – Juíza de Direito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00097564520208272737 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Justiça
Pública desta Comarca – como Autora, move contra MAICON LOPES REIS, brasileiro, solteiro, nascido em 10/10/1992, natural
de Palmas – TO, filho de Maria Lopes Reis e Arnaldo Reis Pereira, CPF: 054.623.961-71, encontrando-se em lugar incerto e não
sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias,
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nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de
constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o
presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 07/06/2022. Laura Stefani
Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00030602220228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados:TÁLISSON FERREIRA COUTINHO
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00030602220228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) TÁLISSON FERREIRA COUTINHO, brasileiro, solteiro,
desempregado, CPF 708.792.821-00, filho de Antônia Ferreira da Costa e de Ivo Nunes Coutinho, nascido em 21/07/1994,
residente na Avenida São Paulo, 24, Jardim Querido, em Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15
(quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00030602220228272737,que a Justiça Pública, como
autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 155, § 4º, I, do Código
Penal Brasileiro.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor
Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em)
interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do
processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 07 junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho
Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00023258620228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00023258620228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, união
estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Fátima/TO, nascido aos 26/06/1991, portador do CPF nº 038.306.51-16,
filho Elias Pereira da Silva e Rosiene Laurindo da Silva, residente e domiciliado na Avenida Teotônio Vilela, nº 394, em
Fátima/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação
00023258620228272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) nos artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, ambos do Código Penal.Devendo constituir advogado
para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em)
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em)
sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia.
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, ao 07 de junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes
Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

Central de execuções ficais
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARIA DULCE BARBOSA DA
CRUZ - CPF/CNPJ Nº 052.664.843-06, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 25,00
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(vinte e cinco reais), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual
impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO, data pelo
sistema.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARIA GORETH MONTENEGRO DA SILVA,
CNPJ/CPF nº 46416323168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
Ação de Execução Fiscal nº 0007491-70.2020.8.27.2737 - Chave: 657528711820, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD,
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 408,48 (quatrocentos e oito reais e quarenta e
oito centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto
Nacional/TO, data pelo sistema.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA,
CNPJ/CPF nº 69823391149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
Ação de Execução Fiscal nº 0007134-61.2018.8.27.2737 - Chave: 159359224418, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD,
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.029,09 (um mil vinte e nove reais e nove
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto
Nacional/TO, data pelo sistema.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0007410-58.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CRISTINE PEREIRA SANTOS,
CNPJ/CPF nº 34409579851, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação
mediante a penhora on-line dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. Ante o princípio da causalidade e considerando que o
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais,
honorários advocatícios já inclusos na penhora. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito
em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os
autos. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial.
Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0006171-82.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LENILDO GOMES DA SILVA,
CNPJ/CPF nº 12842702468, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
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observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Eu
_____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0003179-56.2017.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOÃO DE FRANÇA
CARVALHO, CNPJ/CPF nº 34126341153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor
da r. sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Intime-se e cumprase. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo
sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0009143-25.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOELSON DA COSTA
EVANGELISTA, CNPJ/CPF nº 05074740312, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro
teor da r. sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da
Comarca de Porto Nacional, CITA o senhor JOSÉ HAERTO BRITO CAMPELO, residente em local incerto, para os termos da
Ação de Divórcio Litigioso, autos nº 0011238-91.2021.8.27.2737, que lhe move MARLY FRANCISCO DE MELO BRITO.
CIENTIFICA-O de que tem o prazo de 15(quinze) dias, para contestar a ação, sob pena de presumir - se como
verdadeiros os fatos afirmados pela autora,(art.344 e ressalvadas do art. 345 ambos do CPC). Caso ocorra revelia lhe será
nomeado curador especial. E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e
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afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e
Juventude. Eu, Célia Maria Carvalho Godinho, Técnica Judiciária, digitei. ADALGIZA VIANA DE SANTANA-JUÍZA DE DIREITO.

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de intimações com prazo de 30 dias

Ação Popular Nº 5000665-75.2013.8.27.2740/TO
AUTOR: DEMETRIO LEITE DA SILVA
AUTOR: JOÃO SOARES BARBOSA
AUTOR: IVONEIDE BARBOSA RAMOS
AUTOR: IRIS LIMA DE FARIAS
AUTOR: GEROMILDO TEIXEIRA DA SILVA
AUTOR: GERCIANO INACIO BARBOSA
AUTOR: EXPEDITO JOSÉ DE SOUSA
AUTOR: ELFO DE SOUSA
AUTOR: DOSMARIZA RODRIGUES LIMA
AUTOR: JOSÉ ALVES DA COSTA
AUTOR: DANIEL PEDRO DA SILVA
AUTOR: ARLINDO RESPLANDES COSTA
AUTOR: ANA ILTA GOMES GALVÃO
AUTOR: ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AUTOR: ADRIANO DE ARAÚJO LIMA
AUTOR: ADÃO VIANA DA SILVA
AUTOR: ADAMOR LOPES DE FIGUEREDO
AUTOR: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DE MORAES
AUTOR: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
AUTOR: LEOVANE DE SOUZA ALVES
AUTOR: LUCILENE BARBOSA DE SOUSA,
AUTOR: MANOEL MESSIAS LIMA MOURÃO
AUTOR: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
AUTOR: MARLENE JOSÉ DE SOUSA
AUTOR: MARTINHA ALVES DA SILVA
AUTOR: NEURIVAN ASSUNÇÃO REIS
AUTOR: PEDRO WANDERLEY BARBOSA
AUTOR: RAIMUNDO GERALDO BRAGA
AUTOR: VALDELICE PEREIRA DE SOUSA
AUTOR: VALMIR AGOSTINHO DA SILVA
AUTOR: ZEIDE DE SOUSA NETO
RÉU: ANISSE ALVES DE SOUSA
RÉU: PATRICIA RIBEIRO RESPLANDES
RÉU: JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA
RÉU: EVANDRO PEREIRA DE SOUSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, AÇÃO POPULAR
O Juiz de Direito ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, respondendo na Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível
da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM
que fica(m) devidamente intimado(s) EVENTUAIS INTERESSADOS NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
Nº 50006657520138272740 (AÇÃO POPULAR), nos termos do art. 9º da Lei 4717, de 29 de junho de 1965 (Art. 9º Se o autor
desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º,
inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90
(noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação). Decisão:" Defiro o pedido formulado pelo
Ministério Público. Intimem-se Anissé Alves de Sousa, Patrícia Ribeiro Resplandes e José Orlando de Oliveira, para que se
manifestem sobre o pedido de desistência da ação formulado pelos autores. Prazo para manifestação: 15(quinze) dias. Desde já,
determino o imediato cumprimento do disposto no art. 9º da Lei da Ação Popular. Expeça-se edital com o prazo de 30 (trinta)
dias, afixado na sede do juízo e publicado três vezes no Diário da Justiça, para assegurar a qualquer cidadão, bem como ao
representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento
da ação popular. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA - Juiz de Direito". Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Tocantinópolis-TO, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (03/06/2022). Eu, Valdomir Lopes Brito,
Técnico Judiciário, que o digitei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema.
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES
COLINAS DO TOCANTINS
2ª Vara Cível

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000294-73.2019.8.27.2713/TO
AUTOR: AGROCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
RÉU: VAGNER JOSE VICENTE FERREIRA
EDITAL Nº 5189943
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do
Tocantins, na forma da lei...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os
autos da Ação de Cobrança, Processo nº 00002947320198272713, em que figuram como partes AGROCAM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA contra VAGNER JOSÉ VICENTE FERREIRA, em cujo feito fora pelo
Merítisimo Juiz determinado a expedição do presente com a finalidade de se proceder a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido
VAGNER JOSÉ VICENTE FERREIRA, brasileiro, casado, portador do CPF sob o nº.826.654.511-15, residente e domiciliada na
Fazenda Flor do Norte III, s/nº, Zona Rural, CEP: 77.830-000, Bandeirantes do Tocantins/TO, para querendo, apresentar
CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335 caput, c/c artigo 219, todos do Código de Processo Civil),
observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, incisos I,
III e IV do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (19/04/20212).
Eu, Eduarda Miranda da Cunha, Estagiária, o digitei e subscrevi.
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br,mediante o preenchimento do código verificador
5189943v3 e do código CRC ba8f5c51.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO LAURITO PARO Data e Hora: 19/4/2022, às 16:55:52
PALMAS
2a Vara Civel
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL NO 0031885-34.2021.8.27.2729/TO
AUTOR: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RÉU: BUENO & OLIVEIRA LTDA
EDITAL NO 5159901
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito da 2a Vara Civel de Palmas/TO, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei, etc...todos quantos que o presente edital virem ou tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2a Vara Civel de Palmas/TO, tramita
o processo de IPA(ÐNÅhfrW.R021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum CkYéÄle proposta por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO em desfavor de BUENO & OLIVEIRA LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida BUENO &
OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 07022164000169, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente açào, bem
como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 53.
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 sera realizado mediante
autenticação na plataforma Vla 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 417785032521 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitqi* t•a1mas/iÜ
conferi stQ data ser autêntica registraaa a assinatura pelo sistema.da MMa. Juíza de Direito abaixo lançada.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1 0, 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 5159901v2 e do código CRC
57269892.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 20/4/2022, às 11
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 139, de 7 de junho 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 22.0.000016438-4,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Wilvilândia Dalvino de Alencar Moura para o cargo de
provimento em comissão de Chefe de Secretaria do do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da
Comarca de Araguatins.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 140, de 7 de junho 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 22.0.000016423-6,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Libia Portilho de Sousa para o cargo de provimento em
comissão de Secretária TJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 141, de 7 de junho 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 22.0.000015894-5,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Ana Virgínia de Barredo Leda para o cargo de provimento
em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no 1º gabinete da 2ª turma Recursal dos Juizados Especiais
Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
22.0.000015616-0
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 2976, de 7 de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa
UNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI para ministrar a palestra Adoecimento no ambiente de trabalho: é possível
evitar? para magistrados (as) e servidores (as) do Poder Judiciário Tocantinense, lotados na Comarca de Colinas, a ser
realizado na modalidade presencial, no dia 13 de junho de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4368502) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4365861), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral (evento nº 4368512), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, com vistas
à contratação da empresa UNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI para ministrar a palestra Adoecimento no ambiente
de trabalho: é possível evitar? para magistrados (as) e servidores (as) do Poder Judiciário Tocantinense, lotados na Comarca
de Colinas, a ser realizado na modalidade presencial, no dia 13 de junho de 2022, por Inexigibilidade de Licitação, com
fundamento no artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, no total de R$ 4.200,00 (quatro mil e
duzentos reais), conforme proposta acostada ao evento 4351863.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do
Estatuto Licitatório; e
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada.
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO
22.0.000015220-3
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 2983, de 7 de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa
UNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI para ministrar o curso Comunicação e Convergência Digital, para servidores
(as) do Poder Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 9 a 15
junho de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4368733) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4365803), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral (evento nº 4368737), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, com vistas
à contratação da empresa UNICA RH APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI para ministrar o curso Comunicação e Convergência
Digital, para servidores (as) do Poder Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade
EAD, no período de 9 a 15 junho de 2022, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II c/c o artigo 13,
inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, no total de R$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais), conforme proposta acostada
ao evento 4352242???????.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do
Estatuto Licitatório; e
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada.
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000011050-0
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
ASSUNTO
Contratação direta por inexigibilidade de licitação.
Decisão Nº 3031, de 7 de junho de 2022
Cuidam os autos da aquisição de assinatura anual para acesso ao produto online PLATAFORMA DE PESQUISA
ONLINE MAGISTER NET E BIBLIOTECA VIRTUAL DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, a fim de integrar o acervo da
Biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer 1406/2021 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria
Geral (evento 3974968), bem como existindo disponibilidade orçamentária (evento 3932772), no exercício das atribuições
legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso
I, da Lei 8.666/93, conforme evento 3975032, para acesso ao produto online PLATAFORMA DE PESQUISA ONLINE
MAGISTER NET E BIBLIOTECA VIRTUAL DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, a fim de integrar o acervo da Biblioteca da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais),
conforme proposta acostada ao evento 4333185, como também a aprovação da Minuta Contratual sob evento 4348290.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual;
3. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva.
Concomitantemente, à STESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1339, de 07 de junho 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 22.0.000007718-0,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí, na realização de audiência de instrução e julgamento através de vídeoconferência, bem como nos julgamentos (sentença
e decisão) e despachos dos processos instruídos no mutirão, além de atos cartorários, no período de 6 de junho a 4 de setembro
de 2022.
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Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Márcio Soares da Cunha para, sem
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de junho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1345, de 07 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Renata Teresa da Silva Macor para, sem prejuízo de suas
funções, auxiliar na Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1429/2022, de 06 de junho 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 2022/116690 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Helen Cardoso Lima, Matrícula 363092, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 11/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 00033390820228272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1430/2022, de 06 de junho 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 2022/116674 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lais Silva do Nascimento, Matrícula 362892, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Almas-TO, no
período de 13/06/2022 a 13/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00010375620188272701.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1431/2022, de 06 de junho 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 2022/116664 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jacinta de Almeida Pinheiro, Matrícula 358631, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Zona
Rural-TO, no período de 08/06/2022 a 08/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001515-14.2021.8.27.2716.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1432/2022, de 06 de junho 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 2022/116613 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
02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a 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 1433/2022, de 06 de junho 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 2022/116599 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do OuroTO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00025130420208272720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1434/2022, de 06 de junho 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 2022/116668 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para
Natividade-TO, no período de 22/06/2022 a 22/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00011026520218272727.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1435/2022, de 06 de junho 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 2022/116557 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona Rural-TO,
no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000284951.2020.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1436/2022, de 06 de junho 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 2022/116554 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzivan Alves de Aguiar, Matrícula 990172, 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
Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0006469-92.2020.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1437/2022, de 06 de junho 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 2022/116678 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 766,63, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ananas-TO,
no período de 06/06/2022 a 08/06/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no
processo 0002519-62.2020.8.27.2703.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1438/2022, de 06 de junho 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 2022/116477 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Halana Leobas Galvão Antunes, Matrícula 363732, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ponte Alta do Tocantins-TO
para Natividade-TO, no período de 02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 00003064020228272727.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1439/2022, de 06 de junho 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 2022/116549 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 1.073,28, relativo
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para XambioaTO, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado nos
processo 0002562-76.2020.8.27.2742; 0002098-52.2020.8.27.2742; 0001356-90.2021.8.27.2742; 0000813-87.2021.8.27.2742;
0000021-70.2020.8.27.2742; 0000015-92.2022.8.27.2742; 0000014-78.2020.8.27.2742.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1440/2022, de 06 de junho 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 2022/116434 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Danyllo Cordeiro de Macedo , Matrícula 364038, 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
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o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022,
com a finalidade de realizar escolta da sra. juíza Luciana Costa Aglantizakys.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Tacio Nunes Borges, Matrícula 353653, o valor de R$ 764,20, relativo ao
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022,
com a finalidade de realizar escolta da sra. juíza Luciana Costa Aglantizakys.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1441/2022, de 06 de junho 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 2022/116403 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jordana Paula Fideles Silva, Matrícula 990087, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Zona
Rural-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000906-37.2021.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1442/2022, de 06 de junho 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 2022/116400 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Divina Vieira Santos, Matrícula 990127, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para SilvanopolisTO, no período de 06/06/2022 a 06/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000240295.2022.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1443/2022, de 06 de junho 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 2022/116602 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para EsperantinaTO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000066432.2017.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1444/2022, de 06 de junho 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 2022/116675 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Elaine Cristina Ferreira, CHEFE DO CENTRO DE SAÚDE, Matrícula 354443, 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
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13/06/2022 a 13/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de
Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 2º Conceder ao servidor Flavio Cavalcante de Assis, MÉDICO ESPECIALISTA, Matrícula 354400, 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
13/06/2022 a 13/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de
Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 3º Conceder ao servidor Luiz Xavier de Araujo Godinho Filho, MÉDICO ESPECIALISTA, Matrícula 354835, 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 13/06/2022 a 13/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na
Comarca de Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1445/2022, de 06 de junho 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 2022/116584 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, 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 Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de
03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção nos equipamentos de som do Tribunal do Júri da
referida comarca.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1446/2022, de 06 de junho 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 2022/116695 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, Matrícula 353453, o valor de R$ 994,81, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/115914 de Palmas-TO para
Luzinopolis-TO, no período de 02/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de necessidade do 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 1447/2022, de 06 de junho 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 2022/116622 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, 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 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na
Comarca de Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Hozana Lemos Ribeiro Cota Couto, Matrícula 353367, 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
13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de
Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
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Art. 3º Conceder à servidora Sandra Carvalho, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 354432, 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 13/06/2022 a
14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de Colinas pela equipe
do Espaço Saúde.
Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Nadja Laise Lima Lopes, Matrícula 362193, 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 13/06/2022 a
14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de Colinas pela equipe
do Espaço Saúde.
Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Hájussa Fernandes Garcia, Matrícula 358317, 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 13/06/2022 a
14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de Colinas pela equipe
do Espaço Saúde.
Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Luciene Irene Duarte Rodrigues Araujo, Matrícula 352338, 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 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na
Comarca de Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 7º Conceder à servidora Virlene Maria Pereira Queiroz Torres, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352484, 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 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na
Comarca de Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 8º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, 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
13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de execução das ações do Projeto de Atenção à Saúde ( PAS) na Comarca de
Colinas pela equipe do Espaço Saúde.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1448/2022, de 06 de junho 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 2022/116626 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 1.070,85, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 13/06/2022 a
17/06/2022, com a finalidade de conduzir servidor para realizar distribuição de materiais e produtos para as referidas Comarcas,
conforme SEI 22.0.000000777-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1449/2022, de 06 de junho 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 2022/116624 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, 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 Novo Acordo-TO, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de conduzir
servidor para realizar distribuição de materiais e produtos para ás Comarcas, conforme SEI 22.0.000000777-7.
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 1450/2022, de 06 de junho 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 2022/116384 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Katia Menezes e Silva, Matrícula 352834, o valor de R$ 2.748,87, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Araxa-MG, no período de 08/06/2022 a 12/06/2022, com a finalidade de participar do Encontro Nacional dos
Grupos de Apoio à Adoção- ENAPA 2022 conforme, sei n° 2200000126431.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1451/2022, de 06 de junho 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 2022/116437 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Andreia Cristina de Camargo Modolo, Matrícula 196922, 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 do serviço quando da viagem.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Maria Clara Tavares Santana, Matrícula 362692, 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 do serviço quando da viagem.
Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1452/2022, de 06 de junho 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 2022/116824 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Nilson Afonso da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
175051, o valor de R$ 1.254,51, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 336,37, por seu
deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de Atender convocação
para comparecimento ao Fórum de Governança no Sistema de Justiça, no dia 09/06/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1453/2022, de 07 de junho 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 2022/115911 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 379,83,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Araguaina-TO, no período de 11/12/2021 a 12/12/2021, com a finalidade de realizar serviços de manutenção corretiva
emergencial no telhado da Comarca de Araguaína.
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 1454/2022, de 07 de junho 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 2022/115910 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 302,56,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 05/12/2021
a 06/12/2021, com a finalidade de realizar a instalação de aparelhos de ar condicionado tendo em vista a inauguração do novo
prédio da Comarca de Cristalândia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1336/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do
Tribunal de Justiça, resolve:
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de empresa para prestação continuada de
Serviços de Telefonia SaaS VoIP, nas modalidades local e longa distância nacional e internacional, com fornecimento de
aparelhos, para suprir as demandas deste Poder Judiciário, nos termos do procedimento administrativo SEI nº 22.0.0000004190.
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores:
I - Ernandes Rodrigues da Silva, matrícula nº 360028 - Integrante Requisitante;
II - Alice Carla de Sousa Setubal, matrícula nº 352921 - Integrante Requisitante Substituta;
III - Raimundo Nonato da Rocha Pereira, matrícula nº 240759 - Integrante Técnico;
IV - Márcia Maria Savoine, matrícula nº 362393 - Integrante Técnica Substituta;
V - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula nº 352918 - Integrante Administrativo;
VI - André Luis Nazareno de Aguiar, matrícula nº 361751 - Integrante Administrativo Substituto.
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Portaria Nº 917/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de
19 de abril de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000013542-2
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02335
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: INSTITUTO TOCANTINENSE DE ESPEC. APOIO E SEG. TRANS. LTDA.
CNPJ: 09.341.617/0001-45
OBJETO: Empenho destinado à contratação da empresa para ministrar o curso Estágio Avançado de Proteção de Autoridades,
para Militares da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade presencial, no
período de 6 a 15 de junho de 2022.
VALOR TOTAL: R$ 75.413,00 (Setenta e cinco mil e quatrocentos e treze 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: 31 de maio de 2022.
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000011392-5
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02227
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A.
CNPJ: 05.555.382/0001-33.
OBJETO: Empenho destinado à participação dos servidores BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA, PAULO CANEDO COSTA
RODRIGUES, LUCIANO BRITO QUERIDO, JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA, HARLT CARREIRO VARÃO,
FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES, AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA, VICENTE HERCÍLIO DA COSTA E
SILVA ANDRADE, ANDRÉ LUIS NAZARENO DE AGUIAR E ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, e das servidoras ALICE
CARLA DE SOUSA SETUBAL, THAINÃ SUZAN SILVA e LÊDA DE OLIVEIRA BATISTA AIRES, participarem dos Cursos de
Tecnologia e Negócios Digitais, ministrados em formato EAD, da Alura, com a aquisição de 13 licenças.
VALOR TOTAL: R$ 17.160,00 (Dezessete mil e cento e sessenta 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: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000012643-1
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02212
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Aquecendo Vidas.
CNPJ: 28.804.002/0001-52.
OBJETO: Empenho destinado à participação da servidora cedida KATIA MENEZES E SILVA, na modalidade presencial no
Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção – (ENAPA 2022), que será realizado no período de 9 a 11/06/2022, em
Araxá/MG.
VALOR TOTAL: R$ 200,00 (Duzentos reais).
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 22
Fonte de Recursos: 0500.
DATA DA EMISSÃO: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000015241-6
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02517
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Unicarh Apoio Adm Eireli.
CNPJ: 37.279.614/0001-64.
OBJETO: Empenho destinado a contratação de empresa para ministrar o curso Linguagem Jornalística nos Espaços Jurídicos,
para servidores do Poder Judiciário Tocantinense e órgãos parceiros da Esmat, na modalidade EAD, nos dias 09 a 20 de junho
de 2022.
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 06 de junho de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000015295-5
CONTRATO Nº 240/2022
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ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Anderson da Silva Rodrigues
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista
Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins prestados em
Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098
de 2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2022

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 3/2019
PROCESSO 19.0.000019544-0
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), com a interveniência da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), e Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o apoio de sua interveniente administrativa e
financeira, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO).
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo ao Convênio nº 3/2019, conforme Despacho nº 37660/2022, evento
4354344 e ofícios insertos nos eventos 4354295 e 4354311:
a) A prorrogação da vigência do Convênio nº 3/2019 por mais 12 (doze) meses;
b) A alteração do Plano de Trabalho;
c) O remanejamento de valores; bem como
d) A inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Convênio nº 3/2019 por mais 12
(doze) meses, ou seja, de 01/07/2022 a 30/06/2023, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses.
DATA DA ASSINATURA: 6 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 7/2022
PROCESSO 17.0.000007897-2
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONCEDENTE: Município de Santa Fé do Araguaia
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a alteração do item 1.1 da cláusula primeira e o subitem 6.1.3 da cláusula
sexta do Convênio nº 7/2022, bem como a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DATA DA ASSINATURA: 6 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 13/2020
PROCESSO 20.0.000009446-4
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o
Município de Sucupira/TO
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 13/2020, por
mais 36 (trinta e seis) meses e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 13/2020, por mais 36 (trinta e seis)
meses, ou seja, pelo período de 13/07/2022 a 12/07/2025, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 6 de junho de 2022.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 5/2022
PROCESSO 21.0.000005480-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Menezes Indústria e Comércio Ltda - ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a supressão de aproximadamente 5,95 % , o acréscimo do percentual
aproximado de 25,79% sobre o valor inicial do Contrato nº 5/2022, a prorrogação do prazo para execução da obra por mais 30
(trinta) dias, bem como a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação do prazo para conclusão da obra por mais 30 (trinta)
dias, conforme Despacho nº 34532/2021, evento 4332824, perfazendo um total de 150 (cento e cinquenta) dias.
DA SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO: Fica suprimido o percentual aproximado de 5,95% sobre o valor inicial do Contrato nº 5/2022,
que corresponde à quantia de R$ 42.664,45 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos), conforme Despacho nº 34532/2022, evento 4332824.
Acresce-se ao Contrato nº 5/2022 o percentual aproximado de 25,79% sobre o valor inicial do Contrato nº. 5/2022, que
corresponde à quantia de R$ 184.878,00 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais), conforme Despacho nº
34532/2022, evento 4332824.
O valor global do Contrato nº 5/2022, após a supressão e acréscimo, passará de R$ 716.778,57 (setecentos e dezesseis mil
setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para R$ 858.992,12 (oitocentos e cinquenta e oito mil novecentos
e noventa e dois reais e doze centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2022.

Extratos das atas de registro de preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031084-8
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 18/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Layout Móveis Para Escritório – Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliários, poltronas, longarinas e sofás, para atender as demandas
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 6 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000002917-7
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 30/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Paranoá Distribuição Importação e Exportação - EIRELI
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de gêneros alimentícios para atender as demandas do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 3 de junho de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 190/2019
PROCESSO 19.0.000025137-5
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADO: Jorge Antonio Almeida Menna Barreto
OBJETO: Fica DESCREDENCIADO, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo JORGE ANTONIO ALMEIDA MENNA
BARRETO da prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca Palmas e Cidade de Palmas, com
fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 190/2019.
DATA DA ASSINATURA: 3 de junho de 2022.
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 28/2022:
PROCESSO: 22.0.000015096-0
OBJETO: Adesão pela delegatária Iva Aparecida de Oliveira, Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, no
Distrito de Bernardo Sayão, da Comarca de 3º Entrância, de Colinas do Tocantins, para a prática dos atos de comunicação
processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitiva de
pessoas mediante videoconferência.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021.
DATA DA ASSINATURA: 3 de junho de 2022
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 27/2022:
PROCESSO: 22.0.000015098-7
OBJETO: Adesão pelo delegatário Luiz Gonzaga Gomes de Souza, Oficial do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos,
Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, no Distrito de Campos Lindos, da Comarca de 2º Entrância, de Filadélfia, para a
prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº
21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021.
DATA DA ASSINATURA: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 229/2022
PROCESSO 22.0.000016615-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lais Rodrigues da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
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: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 231/2022
PROCESSO 22.0.000015994-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Amelia Cristina Pereira Mendes
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 Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso.
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: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 224/2022
PROCESSO 22.0.000016036-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rosiane Correia Moura
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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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 227/2022
PROCESSO 22.0.000016350-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Cleomicia Silva Morais Leite
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
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: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 225/2022
PROCESSO 22.0.000016317-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Nilda Vieira da Mata Silva
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 Colinas do Tocantins, Comarca de Arapoema e Cidade de Arapoema.
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: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 230/2022
PROCESSO 22.0.000016619-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Raimara Pereira Lourenço Duarte
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de 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: 3 de junho de 2022.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5202 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2022

43

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 226/2022
PROCESSO 22.0.000016415-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Marcela Barreto da Silva Oliveira
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: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 390/2021
PROCESSO 21.0.000021566-7
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Fernanda Barreira Brito
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga FERNANDA BARREIRA BRITO da
prestação de serviços na especialidade de psicologia, destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro
na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 390/2021.
DATA DA ASSINATURA: 3 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 234/2022
PROCESSO 22.0.000016904-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Suedem Alceno Medeiros
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
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: 6 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 232/2022
PROCESSO 22.0.000016909-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Glice Pugas Nunes
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Comarca de Novo Acordo e Cidade de Novo Acordo.
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: 6 de junho de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 223/2022
PROCESSO 22.0.000016026-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Deolinda Maria Siqueira
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 Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional.
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: 6 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 236/2022
PROCESSO 22.0.000017034-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Bianca Pereira da Silva
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: 6 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000015244-0
CONTRATO Nº 239/2022
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Layze Santos Soares
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico
Judiciario, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 6 de junho de 2022
EXTRATO:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6/2022
PROCESSO 22.0.000014998-9
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria Geral de Justiça e o Município de Nova Olinda TO
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de
regularização fundiária urbana e rural do Município Nova Olinda /TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 235/2022
PROCESSO 22.0.000016932-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Jadia Alves Pinheiro
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
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: 7 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 238/2022
PROCESSO 22.0.000014547-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Cláudia Magalhães Teixeira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de
CONCILIADOR e MEDIDOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Gurupi.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125/2021
PROCESSO 21.0.000010895-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Erdiléia Araujo Santana
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga ERDILÉIA ARAUJO SANTANA da
prestação de serviços, na Comarca de Palmas, caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de
grupo com homens autores de violência doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em
grupos), além de executar o monitoramento e avaliação dos casos, com fulcro na alínea d, da Cláusula Nona do Termo de
Credenciamento nº 125/2021.
DATA DA ASSINATURA: 7 de junho de 2022.

Termos de doação

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 17/2022
PROCESSO: 21.0.000031043-0
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
DONATÁRIA: Secretaria da Cidadania e Justiça,
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OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 6 de junho 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 415/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES
BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116868;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
62755

WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 19/05/2022 à 19/05/2022

MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 416/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES
BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 31/05/2022 a 31/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116869;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
62755

WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER

ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 31/05/2022 à 31/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 417/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES
BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 11/05/2022 a 11/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116870;
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RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
62755

WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER

ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 11/05/2022 à 11/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 885/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora CARLONETE GOIS DE ABREU, matrícula nº 142464, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 07/06 a 06/07/2022, a partir de 07/06/2022 até 06/07/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 13/06 a 12/07/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 418/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de remoção provisória, da servidora SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER, matrícula nº 89922,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL, no período de
01/01/2022 a 31/12/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116903;
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 Tornar sem efeito a PORTARIA N° 201/2022, Publicado em 02/03/2022, DJe nº 5139
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/01/2022 à 31/01/2022

352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/02/2022 à 03/04/2022

357989

ELIANNE BRITO DE FRANÇA TOLEDO

CEDIDO AO TJTO

352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

357989

ELIANNE BRITO DE FRANÇA TOLEDO

CEDIDO AO TJTO

352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

CEDIDA AO TJTO

04/04/2022 à 04/04/2022

TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/04/2022 à 03/07/2022
CEDIDA AO TJTO

04/07/2022 à 08/07/2022

TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/07/2022 à 14/07/2022
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Matrícula

Nome

Funcional

Cargo

Período

357989

ELIANNE BRITO DE FRANÇA TOLEDO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

15/07/2022 à 15/07/2022

352521

RODRIGO AVELINO DE PAULA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO 16/07/2022 à 31/12/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 886/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora THAIS GABRIELLA GRIGOLO VIGNAGA, matrícula nº 353957, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 06/06 a 05/07/2022, a partir de 06/06/2022 até 05/07/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 06/06 a 05/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 887/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ARYLMA ROCHA BOTELHO, matrícula nº 249242, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 06 a 15/06/2022, a partir de 06/06/2022 até 15/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 05 a 14/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 888/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANGELA MARIA FORNARI, matrícula nº 208163, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 06 a 23/06/2022, a partir de 06/06/2022 até 23/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 29/11 a 16/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 889/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, 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 JOSANE COSTA BENEVIDES, matrícula nº 134462, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 06 a 20/06/2022, a partir de 06/06/2022 até 20/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 05 a 19/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcio Soares Da Cunha
Diretor do Foro Substituto
PORTARIA FÉRIAS Nº 890/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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 TAISA BRASIL NUNES, matrícula nº 354364, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 16/01 a 14/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Luciana Costa Aglantzakis
Diretora do Foro Substituta
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 419/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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, do servidor PEDRO ALCANTARA MARQUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 148642,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL
DE MANDADOS, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116930;
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
84643

ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/06/2022 à 30/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.

NELY ALVES DA CRUZ
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 420/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 23/05/2022 a 27/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116932;
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
355827

CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

23/05/2022 à 27/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 421/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA, matrícula nº 93152,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA
CÍVEL, no período de 06/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116933;
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
90945

ZULMIRA DA COSTA SILVA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

06/06/2022 à 15/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 422/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 18/04/2022 a 22/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116934;
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
355827

CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

18/04/2022 à 22/04/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 423/2022, de 07 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA
CRIMINAL, no período de 02/05/2022 a 06/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116935;
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
86049

ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

02/05/2022 à 06/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 891/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora AMANDA EMILENE ARRUDA, matrícula nº 355427, relativas ao período aquisitivo
2018/2019, marcadas para o período de 06 a 23/06/2022, a partir de 06/06/2022 até 23/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03 a 20/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 892/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELAINE ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA MEDEIROS, matrícula nº 197233, relativas
ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 08/06/2022 até 22/06/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 893/2022, de 07 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora JUSCILENE GUEDES DA SILVA, matrícula nº 41472, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 06 a 10/06/2022, a partir de 06/06/2022 até 10/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 05/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

Diário da Justiça
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,
CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443
www.tjto.jus.br.

