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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000275-33.2021.8.27.2734/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: ELZA LINO DA CRUZ (AUTOR)
ADVOGADO: RAFAEL NUNES DE ARAÚJO (OAB GO054475)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A (RÉU)
ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI (OAB BA016330)
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – PEIXE
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO De
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE previdência privada. NÃO COMPROVADA A ANUÊNCIA
DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO majorado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS NA ORIGEM. DANOS
MATERIAIS. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. PEDIDO IMPLÍCITO. REFORMA EX OFFICIO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo nos autos qualquer prova da relação jurídica travada entre
as partes, no tocante à contratação de previdência privada capaz de conferir legitimidade aos descontos efetivados no benefício
previdenciário da parte autora, patente o dever da instituição ré em indenizá-la pelos danos morais suportados. 2- O valor da
condenação por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar a justa
reparação do prejuízo, sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica
fática do réu. 3- O ideal é que a compensação pecuniária por ato ilícito seja estabelecida dentro de critérios que não privilegiem
quaisquer das partes, mas que, na realidade, seja condizente com a dor experimentada. 4- Danos morais majorados para R$
10.000,00 (dez mil reais), dada as particularidades do caso em comento, importância que denota uma valoração justa para
ambas as partes e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- No tocante à fixação dos honorários
advocatícios devem ser levados em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual, in casu, porque
bem fixados pelo juiz primevo, não comporta reparos. 6- Reforma ex officio da sentença quanto ao momento de incidência dos
juros de mora sobre o valor da repetição do indébito, uma vez que estes, por se tratar de responsabilidade extracontratual e sob
os auspícios da súmula 54 do STJ, devem incidir a partir do evento danoso. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso, pois
presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fins de majorar o montante
arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescida de
correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora, desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ). DE OFÍCIO, REFORMO o decisum recorrido quanto à incidência dos juros de mora sobre o valor da
repetição do indébito, passando a constar como termo inicial o evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54 do STJ, nos
termos da fundamentação adrede alinhavada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 25 de
maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002213-60.2015.8.27.2706/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
1º APELANTE: ADNAN RAMIL BUCAR (AUTOR)
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
2º APELANTE: CARLA SOARES DA COSTA BUCAR (AUTOR)
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
3º APELANTE: MARIA DOS SOCORRO ANDRADE (INTERESSADO)
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
1º APELADO: ESPÓLIO DE APARECIDO CARLOS GAVA (RÉU)
2º APELADO: ARLETE CAROLINA BUZO GAVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
1º INTERESSADO: UNIÃO (INTERESSADO)
2º INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS (INTERESSADO)
3º INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ARAGUAINA (INTERESSADO)
4º INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS, MAS RECEBIDA POR TERCEIROS. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO E DE
INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DESPREZADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA E JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE AUTORA CONFIGURADO. VÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O cerceamento de defesa ocorre quando o Estado-Juiz viola as regras procedimentais que ditam o andamento do processo
legal e, ao assim se comportar, deixa de conferir à parte, qualquer que seja ela, o exercício do contraditório, em que toma
conhecimento de algo e lhe dá a opção da reação, e da ampla defesa, em que tem a oportunidade de fazer prova ou contraprova
do direito alegado pela parte contrária. 2. Nesse contexto, ao encerrar a instrução processual sem que a parte autora e suas
testemunhas tenham sido regularmente intimadas para o ato, uma vez que as referidas comunicações foram recebidas por
terceiro, julgando-se antecipadamente o mérito, quando se mostrava necessária a produção de prova testemunhal, o magistrado
cerceia o direito de defesa da parte e viola o devido processo legal, dando ensejo à nulificação da sentença prolatada. 3.
Recurso conhecido e provido, tudo nos termos do voto prolatado.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer e, no mérito, dar
provimento ao recurso interposto, para o fim de declarar a nulidade da sentença combatida, devolvendo os autos à origem para
que seja realizada a audiência de instrução, com a intimação da parte autora e de suas testemunhas por meio de oficial de
justiça. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois ausentes os requisitos legais, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA
RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MARCOS
LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000905-53.2010.8.27.2713/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
1º APELANTE: MARIA LUCIA MARTINELI PEREIRA SILVA (RÉU)
ADVOGADO: ALESSANDRO ROGES PEREIRA (OAB TO002326)
2º APELANTE: RIVALDO AFONSO JORGE DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO BELI MOURA STAKOVIAK JÚNIOR (OAB TO004735)
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA QUITADA EXTRAJUDICIALMENTE. CONDENAÇÃO DOS
REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PROVA DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA
VERBA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO AUTOR. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Cabe ao autor da demanda, quando oportunizado apresentar resposta aos embargos de declaração, impugnar os
fatos alegados pelo réu. 2. No caso concreto, após provocação do autor através de simples petição e, posteriormente, através de
embargos de declaração, o Magistrado a quo extinguiu o feito, com julgamento de mérito, e condenou os requeridos ao
pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto o pagamento da dívida extrajudicialmente corresponderia ao
reconhecimento do pedido deduzido na inicial. 3. Todavia, o Magistrado a quo não considerou os fatos alegados pelos requeridos
ao impugnarem os embargos de declaração, no sentido de que os honorários advocatícios também foram pagos
extrajudicialmente, conforme comprovante de transferência em favor da “Caixa dos Advogados Empre” no valor de R$ 43.464,52,
anexado à impugnação (evento 47). 4. Além disso, nos embargos de declaração apresentados pelos requeridos, ora apelantes,
os fatos não apreciados pelo juízo a quo foram reiterados e os comprovantes de transferência novamente apresentados (evento
53) e, intimado para apresentar resposta (evento 55), o Banco da Amazônia quedou-se inerte, deixando de impugnar tais fatos,
ônus que lhe competia. Ademais, ao assim agir, o autor deu ensejo à presunção de veracidade das alegações apresentadas
pelos então embargantes, ora apelantes. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e excluir a condenação dos
requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que a verba foi quitada extrajudicialmente.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e excluir a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, uma vez que a verba foi quitada extrajudicialmente, 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. Marcos Luciano Bignoti. Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-20.2011.8.27.2729/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
1º APELADO: CTO - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. (RÉU)
2º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU)
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797)
3º APELADO: JOÃO TELMO VALDUGA (RÉU)
ADVOGADO: RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES (OAB SP261141)
ADVOGADO: WILSON LOPES FILHO (OAB MA004431)
4º APELADO: ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR (RÉU)
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ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360)
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365)
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216)
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334)
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339)
ADVOGADO: ESLANY ALVES GONCALVES (OAB TO010718)
5º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)
6º APELADO: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA (RÉU)
ADVOGADO: LUANA TAINAH RODRIGUES DE MENDONÇA (OAB DF028949)
7º APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU)
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360)
ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365)
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216)
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334)
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339)
ADVOGADO: ESLANY ALVES GONCALVES (OAB TO010718)
8º APELADO: EDUARDO BONAGURA (RÉU)
ADVOGADO: ALINE RANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA (OAB TO004458)
ADVOGADO: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (OAB TO002433)
9º APELADO: MARY MARQUES DE LIMA (RÉU)
ADVOGADO: JOSANILTON GUALBERTO SILVA (OAB TO006665)
ADVOGADO: RODRIGO DE CARVALHO AYRES (OAB TO004783)
10º APELADO: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ARTIGO 17, § 8º, DA LIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS EXPRESSAMENTE. TESES MERITÓRIAS. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA
DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ALIENAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS CUMPRIDAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO
LASTREADA EM LEI E NO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO EVIDENTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACLARATÓRIO IMPROVIDO. 1. Não é demais lembrar que o recurso de embargos de
declaração tem efeito vinculado e restrito, encontrando abrigo no artigo 1.022 do CPC e tendo por finalidade precípua a
integração ou modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material, não se prestando,
evidentemente, para rediscussão de matérias. 2. Resta configurada a pretensão do embargante de rediscutir matérias, mediante
a reedição de fundamentos que foram expressamente desacolhidos pelo acórdão embargado, onde foi adotada solução jurídica
diametralmente oposta às teses ministeriais, com a rejeição da alegação de ofensa à coisa julgada, não havendo que se falar
que o aresto anterior determinou o recebimento da inicial pela presença de indícios suficientes do ato ímprobo, eis que ainda não
estava superada a fase de recebimento da inicial da ACP. 3. De igual forma, não existe qualquer omissão no exame da tese de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, premissa equivocada de existência de autorização legislativa e dano
presumido (in re ipsa), porquanto são matérias intrinsecamente ligadas ao exame do mérito, de onde ressoa a conclusão
proferida por esta Turma Julgadora de que não foi apresentada prova indiciária mínima da conduta ímproba imputada aos
requeridos, além do que foi reconhecida a inexistência do ato de improbidade administrativa, diante da presença de autorização
legislativa, avaliação prévia e dispensada a licitação com vistas a promover o desenvolvimento econômico/social através da
geração de emprego e renda, revestido de interesse público (artigo 17, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93), o que impõe
certamente a rejeição da inicial por ausência de justa causa e a improcedência da ação, nos moldes do artigo 17, § 8º, da Lei
Federal nº. 8.429/92 4. De tal modo que não existe qualquer dos vícios apontados pelo embargante, não carecendo de retoque,
integração ou modificação o acórdão embargado, revelando-se certamente a pretensão de rediscutir matérias, o que não se
admite em sede de embargos de declaração. 5. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para manter inalterado o v. acórdão embargado, 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. Marcos Luciano Bignoti. Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000927-21.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000062-52.1996.8.27.2722/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: EUCARIO SCHNEIDER (OAB TO00878B)
ADVOGADO: DILMAR DE LIMA (OAB TO00741A)
ADVOGADO: ALMIR SOUSA DE FARIA (OAB TO01705B)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO05637B)
ADVOGADO: MILLER FERREIRA MENEZES (OAB TO003060)
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ADVOGADO: RUDOLF SCHAITL (OAB TO00163B)
ADVOGADO: ARLENE FERREIRA DA CUNHA MAIA (OAB TO002316)
ADVOGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (OAB TO05478A)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO004620)
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: RISELY PIRES MACIEL DIAS (OAB BA017250)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF038001)
ADVOGADO: TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI (OAB SP354988)
1º AGRAVADO: JÚLIO CESAR BAPTISTA DE FREITAS
ADVOGADO: JÚLIO CESAR BAPTISTA DE FREITAS (OAB TO001361)
ADVOGADO: VARLEI ALVES RIBEIRO (OAB GO014621)
ADVOGADO: MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA (OAB TO008710)
ADVOGADO: VALQUIRIA GONÇALVES MOURA (OAB TO009748)
ADVOGADO: ADRIANO ERMERSON OLIVEIRA VASCONCELOS (OAB TO10425A)
2º AGRAVADO: CRISTINA HELENA URBANETTO NOGUEIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO INTERPOSTO
NO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL
PENHORADO. ARREMATAÇÃO POR PREÇO SUPERIOR À 80% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante
foi intimado da decisão recorrida, com início do prazo em 24/01/2022 e término em 11/02/2022. Logo, a interposição da
insurgência em 04/02/2022 encontra-se tempestiva, porquanto observou o prazo legalmente previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.
O manejo de pedido de reconsideração não ocasiona o encerramento do prazo de recorrer ou sua renúncia, mesmo porque,
como é cediço, não suspende nem interrompe o respectivo prazo recursal. 2. In casu, cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial, onde fora promovido o leilão judicial para a venda de imóvel penhorado. No entanto, na decisão objeto do recurso,
houve a anulação da hasta pública por suposta irregularidade cometida pelo Sr. Leiloeiro (dado destaque em amarelo ao preço
mínimo que seria aceito para venda no segundo leilão público). 3. Não obstante o destaque ao segundo leilão, bem como ao
valor mínimo do lance para arrematação, este edital não ofendeu a lisura do procedimento, porquanto indicou apenas a
possibilidade de arrematação do imóvel penhora pelo preço mínimo já facultado na decisão anterior (50% do valor da avaliação),
ou seja, não houve destaque a preço vil. 4. No caso dos autos, a arrematação do bem imóvel ocorreu por valor superior aquele
mínimo fixado em decisão anterior, porquanto o lance vencedor foi de R$ 9.302.500,00, que corresponde a mais de 88% do valor
da avaliação do imóvel (R$ 10.511.940,00). 5. O art. 283 do Código de Processo Civil, reproduzindo anterior determinação do
diploma processual, traz a regra oriunda do direito francês do pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta a nulidade
do ato se dela não resultar prejuízo para as partes, o que não restou demonstrado no caso em tela. 6. Recurso conhecido e
provido, para reformar a decisão objurgada e reconhecer a validade do leilão judicial efetivado na origem.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão objurgada e reconhecer a validade do leilão judicial
efetivado na origem, 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. Marcos Luciano Bignoti.
Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010049-92.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: ARAGUARINA AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADO: ERTON MARCOS TAVARES COELHO (OAB TO006922)
ADVOGADO: JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB SP205372)
1º AGRAVADO: ABEL FERREIRA MOURA
2º AGRAVADO: ABELSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA
3º AGRAVADO: ADAILTON DIAS DA LUZ
4º AGRAVADO: ALBERTO HONORATO DA SILVA
5º AGRAVADO: ANA PAULA DO NASCIMENTO LIMA
6º AGRAVADO: FRANCISCO HONORATO DA SILVA
7º AGRAVADO: MARIA MADALENA LOURENÇO BISPO
8º AGRAVADO: OCUPANTES DESCONHECIDOS
9º AGRAVADO: ODILON HONORATO DE JESUS
10º AGRAVADO: ONOFRE HONORATO DA SILVA
11º AGRAVADO: RAIMUNDA PEREIRA CAMPOS
12º AGRAVADO: RAIMUNDA PEREIRA DE ASSIS MOURA
13º AGRAVADO: SONIA TELES PEREIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
ENSEJADORES À REFORMA DO DECIDIDO. MANTENÇA DA DECISÃO DO JUIZO AD QUO. INTELIGENICA DA ADPF N.
828 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela recursal há de ser
conferida quando houver elementos que evidenciem o desacerto do provimento combatido. Ausentes tais requisitos, a mantença
da decisão agravada é medida que se impõe. 2. Demonstrado o potencial danoso da medida de desocupação de imóvel, onde
reside grande número de famílias hipossuficientes, reputa-se inviável e precipitado determinar a retirada dos moradores antes de
concluída a instrução processual em pleno período de pandemia. 3. Encontrando-se o recurso instrumental pronto para receber
julgamento de mérito, o Agravo Interno deve ser considerado prejudicado, em atenção aos princípios da economia e celeridade
processual. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo a suspensão dos efeitos da decisão liminar, ressaltando que, transcorrido o
prazo de suspensão dos efeitos da liminar, a decisão deve ser imediatamente cumprida. Tornou prejudicado o recurso interno
aviado no evento 09 do caderno recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de abril de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000878-77.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: JOSIMAR JANIO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225)
1º AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
2º AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS CEBRASPE
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: Juiz de Direito - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Araguacema
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 1-PMTOCFP). CARGO DE ALUNO-SOLDADO. REPROVAÇÃO na AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, aduz
o impetrante prestou o Concurso Público inaugurado pelo Edital nº 1-PMTO-CFP, de 23/12/2020, para provimento de vagas no
cargo de Aluno-Soldado QPPM, pelo sistema da ampla concorrência. A alegação exordial é de que foi reprovado indevidamente
na avaliação psicológica e testagem psicológica. 2. Não obstante o agravante sustente que “possui plena higidez psíquica, não
apresentando quaisquer distorções que venham a prejudicar o desempenho do cargo pretendido, e que o processo de avaliação
realizado no Concurso Público Edital Nº 1– PMTO – CFP, de 23 de Dezembro de 2020, deixa questionamentos e dúvidas
referente ao resultado final emitido”, tais argumentos não corrobora à tese defendida, porquanto o Laudo de análise da banca
CESPE mostra que o Agravante recebeu nota 0 em dois (Cubos e BRD_VR_A) dos três itens dos testes de raciocínio, não
atendendo à exigência editalícia de aprovação em pelo menos dois itens do teste de raciocínio para ser considerado apto ao
exercício do cargo. 3- Ademais, como é cediço, a tutela de urgência, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, exige para
seu deferimento, a presença concorrente dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, caso o direito seja reconhecido somente ao final do julgamento do mérito. 4- No presente caso, não
há como prosperar a pretensão do recorrente neste momento processual, pois em concordância ao entendimento exposto pelo
Juiz singular na decisão agravada, não vislumbro a presença de provas contundentes do alegado, não havendo, pois que se falar
em deferimento da tutela de urgência no segundo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e improvido.Sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA
JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer o Agravo de Instrumento
interposto e, no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA
RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MARCOS
LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 25 de maio de 2022.
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1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Comunicados

CONVOCAÇÃO PARA A 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas
processuais, CONVOCO a 12ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 5/7/2022 e término às 23h59 do dia 11/7/2022. Serão julgados na sessão
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 5/7/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 12/7/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis,
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual sem
sustentação oral.
Publique-se.
Registre-se.
Palmas/TO, 20 de junho de 2022.
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES
Presidente da 1ª Câmara Criminal

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara cível
Editais

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0008795-76.2015.8.27.2706/TO
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA
AUTOR: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES
RÉU: RAULINO DE PAULA GONDIM
RÉU: GONDIN E ABRANTES LTDA-ME
RÉU: EMANUELLA RAMABIR CARVALHO CUNHA GOMES ABRANTES
EDITAL Nº 5645418
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: INTIMAÇÃO
CHAVE: 476264501815
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima
identificado, sendo o presente para INTIMAR os requeridos RAULINO DE PAULA GONDIM, GONDIN E ABRANTES LTDA-ME
e EMANUELLA RAMABIR CARVALHO CUNHA GOMES ABRANTES, CPF/CNPJ 006.869.161-07, 12.805.908-0001-51 e
007.262.072-25, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para ciência da penhora realizada sobre os veículos
PLACA NWH3115 TO, VW/GOL 1.6 RALLYE, 2011/2012, PLACA MWJ9517 TO, HONDA/BIZ 125 MAIS, 2010/2010, PLACA
AXX4139 TO, M.BENZ/OF 1318, 1991/1992 - evento(s) 282, (art. 841, §§1º e 2º, CPC), ambos de propriedade de RAULINO DE
PAULA GONDIM, cientificando-o(s) de que pode(m) apresentar manifestação, caso queira(m), no prazo de 15 (quinze) dias. E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código
de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local.
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => eProc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905,
telefone (63) 3501-1500.
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13/06/2022. Eu, DAYANE BATISTA
BORGES DE SOUSA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo
identificada.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00214420620158272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOSE NETO GOMES DA SILVA, qualificado no evento
01, brasileiro, casado, eletricista, nascido aos 24/03/1986, natural de Araguaína/TO, RG n.° 778870 SSP/GO filho de Manoel
Gomes da Silva e Maria Luiza Silva, sendo o presente para INTIMA-LO para fins de constituir novo advogado de sua preferência
, ou, em caso de inércia, nomeação da Defensoria Pública., por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal,
a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça
Publica, por incurso no art. 155 § 4° inciso I e IV, e art. 329 (resistência), c/c o art. 69 (concurso material), todos do Código Pena.
Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a
noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no
átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 21 de julho de 2022. João Frederico
Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00082307320198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e MARCOS JONATHAN PEREIRA ALMEIDA, brasileiro,
casado, vendedor, nascido em 24 de fevereiro de 1985, filho de João Batista Alves Almeida e Maria Goreth Pereira Almeida, CPF
965.832.312-04, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Ate o
final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 21 de julho de 2022. João Frederico Castilho
de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00190759620218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA, brasileira,
solteira, natural de Araguaína/TO, nascida em 08/03/1989, com 28 anos (à época do fato), filha de José Alves de Oliveira e Rosa
Maria Santana de Oliveira, portadora do RG: 976.734 SSP/TO e do CPF: 028.329.971-12, sendo o presente para CITA-LO E
RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo
legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a
Justiça Publica, por incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora
não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente
edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais
efeitos. Araguaina-TO, 21 de julho de 2022. João Frederico Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior Juiz de Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00229232820208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e DANIEL FERREIRA SILVA, brasileiro, solteiro,
ajudante de gesseiro, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, nascido em 07/01/1995, filho de Antônio Alves da Silva e
Valdelina Sebastiana Ferreira, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15
(quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso noart. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E
para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio
digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 21 de julho de 2022.
João Frederico Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00179661820198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e WANDERSON FELIPE DA SILVA, brasileiro, solteiro,
nascido em 09.05.1996, natural de Araguaína/TO, filho de Vera Felipe de Sousa Silva e Domingos Nunes da Silva, CPF nº
058.500.711-05, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no art. 180, § 3º, do Código Penal, requerendo que,
observado o devido processo penal,. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé
do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na
imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 21 de
julho de 2022. João Frederico Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00127097520208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e CÂNDIDO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado,
nascido em 10/01/1990, natural de Colinas do Tocantins/TO, filho de Luzilene Ribeiro dos Santo, CPF 039.999.331-27, sendo o
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 155, §1º e §4º, I do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 21 de julho de 2022. João Frederico Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio
Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00021598920188272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e ADEMI DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de
Araguaína/TO, filho de Mariuza dos Santos, RG 2657162 SSP TO, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de
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ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso no Art. 306, caput, c/c art. 298, inciso I e III, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 21 de julho de 2022. João Frederico Castilho de
Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

2ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Curatela, Processo nº 000041202.2021.827.2706, ajuizada por MARIA NILVA ALVES MIRANDA, brasileira, solteira, salgadeira, portadora da cédula de
identidade RG n° 831.014 SSP/TO e CPF n° 333.429.621-00, residente na Rua Rui Barbosa, n° 963, Bairro São João, CEP:
77.807-190, Araguaína-TO, em face de ZILMA ALVES LIMA, inscrita no RG sob o nº 207.0669 SSP-PA e CPF/MF sob o nº
245.616.302-87, residente no endereço acima, acometida/diagnosticada com esquizofrenia crônica (F20.0). Pela Juíza, no
evento 44, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 1.767 e
seguintes do Código Civil, acolho integralmente o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e nomeio
MARIA NILVA ALVES MIRANDA como curadora de sua prima ZILMA ALVES LIMA, em substituição à anteriormente nomeada. A
curadora nomeada deverá ser intimada para prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica a
curadora dispensada de especialização de hipoteca, porém deverá prestar contas da administração do encargo e disposição de
bens deverá pleitear judicialmente. Determino a INSCRIÇÃO da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as
demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º do CPC. Considerando que foi deferido às partes a justiça gratuita,
DETERMINO que as averbações/inscrições necessárias sejam livres de quaisquer emolumentos, com fundamento no art. 98, §
1º, inciso IX, do CPC:A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência
da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de
processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou
onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura
vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. OFICIE-SE ao INSS para informar a alteração da curadora
da interditada Maria Aparecida Leão, encaminhando cópia desta sentença. LAVRE-SE o respectivo termo. DEFIRO a gratuidade
judiciária. Sem custas. Declaro EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Transitada em
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. RENATA TERESA DA SILVA
MACOR, Juíza de Direito. Araguaína/TO, data do sistema.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente,
que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia
26/06/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, diretora de secretaria substituta, que o digitei e conferi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5647515
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 500065689.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de APARECIDA VAZ RODRIGUES, CPF nº 944.512.901-63, 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 para
que apresente contrarrazões do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 100, a qual a FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente qualificada nos autos da execução em epígrafe, por
intermédio do Procurador do Estado subscritor, com fulcro no artigo 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, vem
interpor recurso APELAÇÃO em face da sentença evento 93, que extinguiu a execução fiscal em face da prescrição
intercorrente em razão do decurso do tempo, sem que fossem localizados bens. Na oportunidade, protesta pelo seu
recebimento processamento na forma da lei, encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
para apreciação e julgamento. 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 13 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5697140
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 0028359-
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65.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de IEDA DA COSTA SANTOS, CPF nº 895.683.971-91,
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença, em razão 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 o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se." E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de
junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5697509
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 002758972.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NAZARE ASSUNCAO, CPF nº 814.623.521-20,
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Proceda com as diligências necessárias para devolução
dos valores excedentes penhorados nos autos em favor da parte executada, conforme determinação constante no evento 26;
3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre
bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos
respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se". 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 21 dias do mês de
junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5698578
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 001462836.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ELIANE DE SOUSA LIMA DOURADO, CPF nº
930.189.321-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade,
condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-
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se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 21 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5698776
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 001876760.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CREUZA PEREIRA DA COSTA, CNPJ/CPF nº
028.623.471-83, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito,
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais
finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da
presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais,
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. 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 21 dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5698848
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 002312289.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO RIBEIRO DA CRUZ, CPF nº
790.380.853-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 59 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade,
condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença, em razão 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 o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01)
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5699413
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 002939630.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GERUSA DE SALES DIAS ALMEIDA, CPF nº
783.364.901-59, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo do presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
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correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se". 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 21 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS
MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5699727
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 002853714.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANKLIN DE MELO SIEBRA, CPF nº 927.322.40168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
em virtude da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o executado quanto ao conteúdo da presente sentença; 3. Havendo
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 5. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cientifique-se. Intime-se. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de junho de
2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018767-60.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO PGM046932 , GUSTAVO FIDALGO E VICENTE
PGM31051
Executado (s): CREUZA PEREIRA DA COSTA
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028359-65.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IEDA DA COSTA SANTOS
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença, em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou
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valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP,
de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006169-11.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JAIR DIAS
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento, bem como, sob a égide do § 2º, do artigo 99 do Código de Processo
Civil, INDEFIRO os benefícios da assistência jurídica gratuita. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
da presente sentença, em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente
sentença; 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Intime-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027589-72.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NAZARE ASSUNCAO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca
do conteúdo da presente sentença; 2. Proceda com as diligências necessárias para devolução dos valores excedentes
penhorados nos autos em favor da parte executada, conforme determinação constante no evento 26; 3. Havendo constrição
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021491-08.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ARAGUAINA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por ARAGUAÍNA COMÉRCIO DE TINTAS
AUTOMOTIVAS, por meio do seu representante legal JOÃO ALVES LIRA, com o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, e
em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Em contrapartida, sob a égide do Princípio da Causalidade, e diante da obrigação acessória da executada em atualizar o
cadastro junto a Municipalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3°, I, do Código de Processo Civil, bem como ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja, conforme amplamente demonstrado e fundamentado. Ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: 1. Intime-se o exequente, para
que no prazo de 30 (trinta) dias tome ciência acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Intime-se a executada, através de
seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias tome ciência acerca do conteúdo da presente sentença, bem como para
que caso queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais
referentes ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA; 3. Proceda-se com o desbloqueio do
valor constrito na conta da executada (evento 25); 4. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos
bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu
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cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada; 5. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III); 6. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008029-76.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: G.G.P. DA SILVA NETO
Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo
recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007744-83.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: FERNANDO S. RODRIGUES
Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo
recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0027114-19.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073 , GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado (s): TANIA REGIA DOS SANTOS CARVALHO
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumprase. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008052-22.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: H. P. SEVERINO JUNIOR EIRELI
Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo
recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014628-36.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ELIANE DE SOUSA LIMA DOURADO
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Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018767-60.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO PGM046932 , GUSTAVO FIDALGO E VICENTE
PGM31051
Executado (s): CREUZA PEREIRA DA COSTA
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023122-89.2016.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: FRANCISCO RIBEIRO DA CRUZ
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença, em razão 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 o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa Certificado o
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026389-64.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA APARECIDA RESPLANDES MOURA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca
do conteúdo da presente sentença. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
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dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000198-45.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA RIBEIRO LIMA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam 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. Intimem-se as partes acerca
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumprase.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029396-30.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GERUSA DE SALES DIAS ALMEIDA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o
exequente acerca do conteúdo do presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018135-44.2015.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): FERNANDA GUEIROS MAIA PG117195541
Executado (s): OTICAS ARAGUAINA LTDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código
de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26
da Lei de Execuções Fiscais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada. 2. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEMSE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018275-39.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: AMARILTON ALVES PROPECIO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
da presente sentença, em virtude da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se a parte executada acerca do conteúdo da presente
sentença; 3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
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cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Após o transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas
cautelas de praxe. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004879-58.2020.8.27.2706/T
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: FLAVIO GEORGE ROCHA
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por FLÁVIO GEORGE ROCHA, com o fim de reconhecer
sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do
Código de Processo Civil. Em contrapartida, sob a égide do Princípio da Causalidade, e diante da obrigação acessória do
executado em atualizar o cadastro junto a Municipalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3°, I, do Código de
Processo Civil, bem como ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja, conforme amplamente demonstrado e
fundamentado. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências:
1. Intime-se o exequente, para que no prazo de 30 (trinta) dias tome ciência acerca do conteúdo da presente sentença;
2. Intime-se o executado, através de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias tome ciência acerca do conteúdo da
presente sentença, bem como para que caso queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão
do seu nome e dados pessoais referentes ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA;
3. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento
ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028537-14.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: FRANKLIN DE MELO SIEBRA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
em virtude da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o executado quanto ao conteúdo da presente sentença; 3. Havendo
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 5. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cientifique-se. Intime-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026215-55.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: SEBASTIAO ALVES MENDONCA FILHO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente
em virtude da renúncia ao prazo recursal;2. Intime-se a parte executada quanto ao conteúdo da presente sentença; 3. Havendo
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
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no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 5. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cientifique-se. Intime-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004550-12.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma
vez que, não foi instaurada lide.Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente da presente sentença; 2. Após o transito em
julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. 3. Proceda com o recolhimento do
mandado de citação pendente de cumprimento. Cumpra-se.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 00023526220228272707, Chave nº 706304073222-Denunciado: JACIVAN DE SOUSA SOARES-A Doutora Nely
Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: JACIVAN DE SOUSA SOARES,
brasileiro, solteiro, lavrador, inscrito no CPF n. 844.112.521-04, nascido aos 12/06/1975, natural de Araguatins/TO, filho de Pedro
Soares de Araújo e de Maria Teresa de Sousa Soares, residente e domiciliado na Rua 07, nº 22, Bairro Vila Miranda, Araguatins;
atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, no artigo 147, ambos do Código Penal, com
as implicações da Lei 11.340/2006, fica citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA,
através de advogado, nos termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões
de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas.
Sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte e dois (21/06/2022). Eu, (Neide
de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 00024045820228272707, Chave nº 684062701322-Denunciado: JOSE GARCIA PEREIRA DA SILVA-A Doutora
Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado:JOSÉ GARCIA PEREIRA DA
SILVA, brasileiro, auxiliar de serviços, convivente em união estável, cor parda, nascido em 15/11/1994, natural de São Domingos
do Maranhão/MA, filho de Maria Elza Pereira da Silva, residente e domiciliado em uma Invasão, ao lado do cemitério, s/n, CEP:
77950000, Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do artigo 147, do Código Penal, com
implicações na Lei 11.340/2006 e artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003., fica citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir
preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir
e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte e dois (21/06/2022). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz,
Juíza de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 00013413220218272707, Chave nº 821954824521-Denunciado: RAMONN RANYERES BARROS SILVEIRA-A
Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: RAMONN
RANYERES BARROS SILVEIRA, brasileiro, divorciado, natural de Axixá do Tocantins/TO, nascido aos 22/04/1993, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física sob o nº 375.247.338-01, filho de Raudivan de Aguiar Silveira e Marlene Barros Rocha, residente na
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Rua Alfredo Gonçalves, nº 181, centro, Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do art.
155, §1º e §4º, I e IV do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90,, fica citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir
preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir
e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e dum dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e dois (21/06/2022). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da
Cruz, Juíza de Direito

AUGUSTINÓPOLIS
1ª Vara
Editais

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos supra qualificado, sendo o presente para INTIMAR o requerido JOSÉ TONICO BARROSO,
brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA
PARA O DIA 09/08/2022 ás 13:30 horas - acompanhado de advogado e suas testemunhas, independentemente de intimação,
na SALA DAS AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE AUGUSTINÓPOLIS-TO. Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, entrar em
contato: Telefone e WhatsApp: (63) 99969-8990 Layse Sabrynna. Para ter acesso ao inteiro teor do processo basta acessar
o sítio do Tribunal de Justiça do EstadoTocantins e seguir o seguinte passo: www.tjto.jus.br / processo judicial
eletrônico-eproc / e-proc 1º grau / consulta pública / consulta processo / número e chave do processo (abaixo
informados). NÚMERO DO PROCESSO: 0004589-70.2016.8.27.2710. E para que ninguém alegue ignorância, mandou
expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 20 de junho de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, Servidora de
Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos supra qualificado, sendo o presente para INTIMAR os requerido JOSELIA GUIMARAES DE SOUSA e
ANTÔNIO PEREIRA, brasileiros, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecerem a AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 02/08/2022 às 14:10 horas - acompanhado de advogado e suas testemunhas,
independentemente de intimação, na SALA DAS AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE AUGUSTINÓPOLIS-TO. Para quaisquer
dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato: Telefone e WhatsApp: (63) 99969-8990 Layse Sabrynna. Para ter acesso ao
inteiro teor do processo basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do EstadoTocantins e seguir o seguinte
passo: www.tjto.jus.br / processo judicial eletrônico-eproc / e-proc 1º grau / consulta pública / consulta processo /
número e chave do processo (abaixo informados). NÚMERO DO PROCESSO: 5000506-96.2011.8.27.2710. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no
átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 20 de junho de 2022. Eu, Pociane
Batista dos Santos, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

Editais de publicações de sentenças de interdição

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR (a) Senhor (a) conforme relação abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO
e CURATELA.
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
CPF
50015837220138272710
DIUZA DE ALENCAR MORAES
WBENÁRIA ALENCAR MORAES
954.668.191-15
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 17 dias do mês de
fevereiro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR (a) Senhor(a) conforme relação abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO
e CURATELA.
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
CPF
00064317.2021.8.27.2710 NATAL DA SILVA SOUSA
FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA 538.189.892-49
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 18 dias do mês de
fevereiro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR (a) Senhor (a) conforme relação abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO
eCURATELA.
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
50006390720128272710
MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA
ANTONIO TIAGO DA SILVA
A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 17 dias do mês de
fevereiro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei.JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

AURORA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na forma
da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, nos
autos do processo nº 00003028520218272711, Ação de Curatela, foi decretada a INTERDIÇÃO do Senhor FRANCISCO
FERREIRA BARBOZA, brasileiro, casado, nascido em 10/10/1957, portador da carteira de identidade nº 485.415 / SSP- DF e
inscrito no MF/CPF nº 249.135.531-00, natural de Barreiras-BA, filho de Apolinário Ferreira Barboza e Maria de Sousa
Montalvão, residente e domiciliado na Rua Juraildes de Sena Abreu, s/nº, Centro, Combinado/TO, tendo sido nomeada
CURADORA a Senhora SELMA DOS SANTOS BARBOZA, conforme acostada ao evento 49 dos autos supracitados, a seguir
transcrita: "I - RELATÓRIO. Trata-se de procedimento de AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO TUTELA DE
URGÊNCIA ajuizado por SELMA DOS SANTOS BARBOZA, em que pleiteia a interdição de FRANCISCO FERREIRA BARBOZA,
ambos qualificados nos autos. Aduz na exordial que o requerido está acometido por doença neurológica rara
chamada degeneração corticobasal ganglionar – CID G23.8 e que não consegue desenvolver sozinho suas obrigações habituais
(evento 01, ANEXO INI3). Instado, o Ministério Público emitiu parecer favorável à nomeação, bem como requereu a designação
de audiência para entrevista com o curatelado (evento 7). Concessão de tutela de urgência (evento 09).Para proceder a perícia
no interditando, foi nomeada a equipe multidisciplinar do Juízo (Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares), que apresentou
laudo pericial de avaliação psicossocial, observando o previsto no artigo 753, § 1º, do Código de Processo Civil (evento 30/31).
Em audiência Defensoria Pública pugna pelo julgamento conforme o estado do processo com acolhimento integral da pretensão
autoral (evento 47). O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo deferimento do pedido (evento 47). É o Relatório.
Decido. II- FUNDAMENTAÇÃO- É o caso de julgamento antecipado do feito em conformidade com o art. 355, I do Código de
Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas. A questão colocada nestes autos é de destarte eminentemente
técnico-pericial. Ademais, o elemento de convicção já coligido, notadamente a prova técnica, fornece a esta altura subsídios
suficientes à decisão final (art. 753, § 2º e art. 754 do CPC). No mesmo sentido encontra-se o magistério do preclaro Humberto
Theodoro Júnior: "A realização da audiência não é obrigatória, tal como se passa no procedimento ordinário de jurisdição
contenciosa. Se não há quesitos complementares e os interessados dispensam quaisquer esclarecimentos sobre o laudo e não
requerem testemunhas, o juiz pode, desde logo, julgar a causa com base na perícia. O julgamento conforme o estado do
processo é também aplicável à interdição" (Curso de Direito Processual Civil Forense 21ª ed. p. 448).DO MÉRITO.
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Preliminarmente, nos termos do artigo 747 do Código de Processo Civil, resta comprovada a legitimidade da parte requerente
para requerer a interdição do requerido, uma vez que o interditando é esposa da requerente, como pode ser aferido pelos
documentos juntados (evento 01, ANEXO INI2). Da análise dos autos, em especial dos relatórios acostados (evento 01, ANEXO
INI3), verifica-se que o interditando é portador de doença neurológica rara chamada degeneração corticobasal ganglionar – CID
G23.8 e que não consegue desenvolver sozinho suas obrigações habituais (evento 01, ANEXO INI3). Dessa forma, resta
incontroversa a incapacidade da parte interditanda. Não bastasse a expressa avaliação técnica, todo o conjunto probatório
demonstrou, inquestionavelmente, a incapacidade do requerido para administrar a própria vida. Nestes termos, é claro o artigo
1.767, inciso I, do Código Civil, no sentido de que: "estão Sujeitos a Curatela. (...) I aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua vontade". Os laudos emitidos pela equipe multidisciplinar do GGEM dão conta da
necessidade do interditando de cuidados permanentes por parte da requerente. Concluiu que o requerido é bem tratado por sua
esposa, ora requerente (evento 49/50). No que tange à extensão da interdição, cabe ao juiz determiná-la, conforme estabelecido
pelo art. 755, I, do Código de Processo Civil.Após o advento da Lei 13.146/2015, no sistema de direito privado brasileiro, não é
mais prevista incapacidade absoluta para os maiores de 16 anos, apesar disso, não podemos perder de vista que a interdição é
instrumento de defesa e proteção do interdito, a qual deve ser mensurada de acordo com as limitações daquele indivíduo no
caso concreto. Nesse sentido, parece claro que a decretação de interdição apenas parcial neste caso de nada serviria para a
proteção do requerido, eis que ele se encontra totalmente privado de qualquer possibilidade de interação com o mundo,
incapacitado de compreender ou interpretar o que lhe é perguntado, como restou evidenciado nos autos. Sabendo que a
interdição parcial exigiria a intervenção do interdito para a prática dos atos por sua curadora que somente o assistiria na prática
desses atos, e não o representaria, esta medida seria evidentemente inócua ante as condições do interditando. Parece, portanto,
essencial, para sua defesa e proteção, que seja decretada a interdição total do requerido, única forma pela qual poderão ser
realizados os necessários atos jurídicos em seu favor, sem a necessidade de sua intervenção. Diante deste contexto e visando
aos interesses do requerido, não há outra medida a ser tomada que não a sua interdição. Registre-se que é necessária a
proteção da pessoa da interditada, eis que como se vê apresenta quadro clínico de total incapacidade de gestão dos atos da vida
civil. Frise-se que nos procedimentos de jurisdição voluntária, não está o juiz adstrito ao pedido da parte ou do Ministério
Público (art. 723, § único, do Código de Processo Civil), se a prova dos autos demonstrar que a interdição deve avançar para
além daquilo que o foi pedido. Neste sentido, veja-se precedente do colendo STJ colacionado por THEOTONIO NEGRÃO e
continuadores (CPC, 46ª ed., pág. 1.103): "art. 1.109 do CPC abre a possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos de
jurisdição voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, abertura essa, contudo, limitada ao ato de decidir, por
exemplo, com base na equidade e na adoção da solução mais conveniente e oportuna à situação concreta. Isso não quer dizer
que a liberdade ofertada pela lei processual se aplique à prática de atos procedimentais, máxime quando se tratar daquele que
representa o direito de defesa do interditando" (REsp 623.047, NANCY ANDRIGHI). E, ainda: "INTERDIÇÃO. Sentença que
nomeia apelada como curadora do réu sem ouvi-lo, ou nomear curador especial, bem como sem realizar perícia médica.
Apelação do Ministério Público. Preliminar de sentença que julga mais do que o pedido (extra petita). Não caracterização.
Jurisdição voluntária que não está adstrita à legalidade estrita (artigo 1.109 do Código de Processo Civil). Incidência do artigo
1.780 do Código Civil. Nulidade da sentença por não nomear curador especial, nem realizar perícia. Indispensabilidade da
produção de perícia médica caracterizada (aplicabilidade do artigo 1.183 do Código de Processo Civil). Possível conflito de
interesses do interditando e de sua representante legal. Artigo 9º, Inciso I do Código de Processo Civil. Sentença anulada, com
determinação. Recurso provido." (Ap. 4001999-19.2013.8.26.0048, ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI).Não obstante a
determinação do art. 751 do Código de Processo Civil, a jurisprudência vem se inclinando no sentido de que, havendo provas
robustas nos autos acerca da incapacidade do interditando, poderá ser dispensado o interrogatório judicial. Nesse sentido:
Interdição. Interrogatório. Dispensa. Admissibilidade. Situação excepcional. Interditando nonagenário portador de grave doença
degenerativa do sistema nervoso central. Incapacidade total demonstrada por perícia judicial conclusiva. Inexistência de indícios
reveladores de fraude ou de insinceridade do pedido, menos ainda de prejuízo ao incapaz. Precedentes - Sentença correta.
Apelação desprovida. (TJ-SP - APL: 00004723920108260070 SP 0000472-39.2010.8.26.0070, Relator: Guilherme Santini
Teodoro, Data de Julgamento: 12/03/2013, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2013). AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Insurgência contra a decisão que dispensou o interrogatório da interditanda. Admissibilidade. Em que pese o
disposto no art. 1181 do CPC e art. 1.771 do CC, as circunstâncias descritas nos autos, em especial a idade da interditanta,
acometida por AVC e o quadro de incapacidade, reconhecido até mesmo pelo INSS, autorizam a medida, a fim de conferir
agilidade ao processo. RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP - AI: 990102447219 SP , Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento:
05/08/2010, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2010). Verificada, pois, a incapacidade para reger sua
própria vida, bem como responsabilizar-se por seus atos, impõe-se a plenitude da interdição, como garantia para o incapaz,
salvo aqueles considerados personalíssimos, como o exercício do direito ao voto e outros. Por fim, no que diz respeito ao pleito
de dissolução da empresa e alienação de bens, vê-se que se trata de pedido autônomo o qual deve ser autuado em apartado,
razão pela qual deixo de deliberar.III - DISPOSITIVO. Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECRETO a interdição de FRANCISCO FERREIRA
BARBOZA, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código Civil e art.
754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do curatelado, previstos no art. 85,
§ 1º, da Lei nº 13.146/2015.Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, FIXO a requerente SELMA DOS SANTOS
BARBOZA como curadora do interditado para exercer a função de curadora, a qual deverá representar a interditanda nos termos
acima, com poderes limitados à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em transferência ou renúncia de
direito, inclusive para fins de recebimento de aposentadoria e benefício previdenciário. A curadora deverá prestar contas da
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administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da interditanda, anualmente, conforme disposto no artigo
84, parágrafo 4º da Lei 13.146/2015, diretamente ao MP, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao
eventual patrimônio. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil. DISPENSO a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização em hipoteca legal,
em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também
não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob
risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo
civil. ADVIRTO que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial, devendo os
valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. PROMOVA-SE o necessário para
registro desta sentença nos assentamentos do Cartório de Pessoas Naturais e publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º
do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em
razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Não havendo lide, deixo de fixar os honorários
sucumbenciais. PRI. Cumpridas as formalidades legais, DÊ-SE baixa definitiva nos autos. Cumpra-se. Data certificada pelo
sistema.(ass) Emanuela da Cunha Gomes - Juíza de Direito".E, para que chegue ao conhecimento de todos, a MMª Juíza
mandou expedir o presente edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado no Diário da Justiça, na forma da
lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 30/05/2022.Eu, Fabíola Hebe de Carvalho Ferreira,
Servidora Judicial, digitei.

COLINAS
1ª vara cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 980.15-22
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem (ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 16 de agosto de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO
LEILÃO: dia 16 de agosto de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0003085-78.2020.8.27.2713
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL AS EXECUTADO: RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS ITEM 01: Um imóvel rural denominado
Cháraca São Raimundo, localizado no P. A. Remando, Lote 29, Palmeirante-TO, com a àrea total de 26,0004 (vinte e seis
hectares e quatro centiares),devidamente registrado sob a matrícula nº 614, ficha 01-02 do livro 02 do Cartório dedocumentos,
títulos e protetos de Palmeirante-TO. Características do imóvel: o imóvel possui uma casa sede de quatro comôdos e uma àrea,
construída de taipá, coberta com palhas e telhas de amianto; dois currais carcados com arame liso, três alqueires de pastos,
formado com capim mombaça bastante encapoeirados, cinco divisórias de pasto, cercado com arame liso e farpado. O qual foi
avaliado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Transcrito aqui, conforme o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de
Justiça. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito
acima. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 74.745,26 (setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e
seis centavos), conforme extrato emitido em 18/03/2022. *Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO
FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com
10 anos de experiência especialização com leilões judiciais. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art.
884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo
ARREMATANTE. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances
parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o
interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à
vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme
art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro
leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do
segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com
indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento
de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo
as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento,
poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem.Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta
escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por
arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da
arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o
parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o
arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do
bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10%
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(dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos
autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem
pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia
útil subsequente à publicação desteedital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto,
os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível
qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de
Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A). A assinatura do Arrematante ocorre no momento da
arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A
assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado;
C). A assinatura do Magistrado, considerar-se-á no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao
Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns)
penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o
bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições
descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e
ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração
em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado
de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a
consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são
de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação
(parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor do s débitos incidentes sobre o bem,
caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de
que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a)
se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida
a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do
Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de
Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do
mencionado artigo. Quem der causa, deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro. VI - Se houver
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance,
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão
paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo
mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem
como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o
decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A
carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia
do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus
real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada
pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento)
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal,
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão)
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir,
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis por todas as despesas do
leiloeiro caso o leilão não tenha acontecido e caso tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao leiloeiro XIV -Na
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de
requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação
ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente.
XV – O leiloeiro, o executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de
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avaliação. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,
ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da
arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante
e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias,
desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de
pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada,
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s),
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindose do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE
QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de
Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE
de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível
tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos
termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do
Provimento 36/2002 TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da
alienação judicial. A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta
do arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não
inclusas no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta
pública - mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a
ser recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que
ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM.
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A taxa
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a RAIMUNDO SARAIVA
DE JESUS realizarem novo pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades
cabíveis. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 614: • AV1-614: Palmeirante-TO, 26 de
agosto de 2013. Protocolo nº 434, Livro 01, fls.034 de 26/08/2013. RETIFICAÇÃO.Procede-se a presente retificação a
requerimento da parte interessada e com fundamento no art. 213, I, a) e g), da Lei 6015 de 1973, para constar que conforme
análise dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF), bem como, título original apresentado, o nome correto do
proprietário do imóvel constante desta matrícula é RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS. • R2-614: Palmeirante-TO, 26 de agosto de
2013. Protocolo n° 430 do Livro 01 de 22/08/2013. HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU. Procede-se ao Registro de uma Cédula
Rural Hipotecária nº 40/02402-4, emitida em 16 de agosto de 2013, por RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS, casado, pecuarista,
residente e domiciliado na Chácara São Raimundo, S/N, no Município de Palmeirante, Estado do Tocantins. CREDOR: BANCO
DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.000.000/0001- 91, por sua agência de
Filadélfia-TO, no valor de R$ 41.820,00 (quarenta e um mil oitocentos e vinte reais). Com vencimento final em 15/08/2022. Bem
vinculado: em hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros o imóvel constante desta matrícula. ANUÊNCIA
DO CÔNJUGE: foi dada anuência por parte de Antônia de Sousa Saraiva, vez que assinou o instrumento junto com Emitente.
Esta encontra-se registrada também sob o nº 244, fls.146/147, do Livro 3, de Registro Auxiliar. Todas as demais condições
constam do referido instrumento que fica arquivado neste Cartório. • AV03- 614: Palmeirante-TO, 14 de abril de 2015. Protocolo
nº 964, Livro 01, fls.71 de 14/04/2015. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO. A requerimento da parte interessada procede-se a presente
averbação da Certidão de Quitação de 06 de novembro de 2013, emitida por Benone Pereira Dias, Matricula SIAPE nº 0720499
e assinada por Ruberval Gomes da Silva, Superintendente Regional, Portaria/INCRA/P/Nº 422/11, segundo a qual não consta
débito referente ao pagamento das prestações relativas a aquisição do imóvel objeto desta matrícula, achando-se seu preço
integralmente quitado. • R4-614: Palmeirante-TO, 05 de novembro de 2015. Protocolo n° 2051 do Livro 01 de 05/11/2015.
HIPOTECA DE SEGUNDO GRAU. Procede-se ao Registro de uma Cédula Rural Hipotecária nº 40/02960-3, emitida em 30 de
outubro de 2015, por RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS, casado, pecuarista, residente e domiciliado na Chácara São Raimundo,
S/N, no Município de Palmeirante, Estado do Tocantins. CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.000.000/1401-04, por sua agência de Filadélfia-TO, no valor de R$ 49.470,00 (quarenta e
nove mil novecentos e setenta reais). Com vencimento final em 28/20/2025. Bem vinculado: HIPOTECA, em hipoteca cedular de
segundo grau e sem concorrência de terceiros o IMÓVEL constante desta matrícula DE propriedade do emitente. ANUÊNCIA DO
CÔNJUGE: foi dada anuência por parte de Antônia de Sousa Saraiva, brasileira, casada, sob o regime da comunhão universal
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de bens, do lar, residente e domiciliada na Chácara São Raimundo, s/n, Zona Rural, vez que assinou o instrumento junto com
emitente. Esta encontra-se registrada também sob o nº 645, fls.146/147, do Livro 3-B, de Registro Auxiliar. Todas as demais
condições constam do referido instrumento que fica arquivado neste Cartório. • AV-5-M-614: Palmeirante-TO, 04 de janeiro de
2018. Protocolo nº 2.828, Livro 01, de 04/01/2018. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Procede-se a presente para constar que as
partes pactuaram o seguinte: Em anexo à CEDULA RURAL HIPOTECARIA n° 40/02402-4, emitida em 16/08/2013, por
RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS, em favor do Banco do Brasil S.A. O FINANCIADOR, com base em pedido formal do(s)
mutuário(s) e (coobrigados/ intervenientes, se houver), concede ao(s) FINANCIADO(S), na forma do Capítulo 2, Seção 6, Item 9
do Manual do Crédito Rural - MCR, prorrogação da(s) parcela(s) vencida(s) ou vincenda(s) entre 01.03.2017 e 30.12.2017. • AV6-M-614: Palmeirante-TO, 01 de novembro de 2021. Protocolo nº 3.949, Livro 01-A, de 15/10/2021. PENHORA. Em cumprimento
aos Autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudicial, processo nº 0003085-78.2020.8.27.2713/TO, expedido pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins/TO, Dr. José Roberto Ferreira Ribeiro, onde figuram como partes,
exequente BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 00.000.000/0001-91, endereço
eletrônico: cenopserv.oficios@bb.com.br, sediada na Avenida Getúlio Vargas, nº 30, Centro, Filadélfia/TO e executado o Sr.
RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS, brasileiro, casado, agricultor, filho de Manuela Saraiva de Jesus, nascido em 03/03/1950,
residente e domiciliado na Chácara São Raimundo, s/n, Zona Rural, Palmeirante/TO, averba-se a PENHORA e AVALIAÇÃO do
imóvel constante da presente matrícula OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO
JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO
ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM
RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: RAIMUNDO SARAIVA DE JESUS, os
respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito
real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, sepor ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código
de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os
atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º
do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, através de seu Procurador
devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA TO06513A, e para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO. Colinas do Tocantins/TO, 15 de
junho de 2022. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial N1 – JUCETINS nº 2012.09.0015 A4.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 30 dias

Cumprimento de sentença Nº 0003255-44.2020.8.27.2715/TO
AUTOR: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA
RÉU: PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
EDITAL Nº 5686502
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS
Requerente: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA
Requerido: ESPÓLIO DE INÁCIO PONTE E LUCAS FERREIRA PONTE
FINALIDADE: INTIMAR o executado PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF: 122.229.251-34, residente em lugar incerto e
não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial, despacho do evento 52 e demais documentos que a instruem, para
efetuar(em) o pagamento voluntário do débito, no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de o montante da
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar
(10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Cristalândia - TO, aos 20 (vinte) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, _____, Servidor de secretaria
que o digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma
das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidor de
Secretaria.WELLINGTON MAGALHÃES Juiz de Direito.
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Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

Execução Fiscal Nº 5000019-29.2002.8.27.2715/TO
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RÉU: JORGE LUIS CARVALHO MORAES
RÉU: JORGE LUIZ CARVALHO MORAES
EDITAL Nº 5693627
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS
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, processa-se a INTIMAÇÃO da parte requerida JORGE LUIS CARVALHO
MORAES, CNPJ: 33.576.497/0001-40 e JORGE LUIZ CARVALHO MORAES, CPF: 049.329.781-20, do inteiro teor da Sentença
proferida no evento 30 dos referidos autos, cuja parte conclusiva segue transcrita: Ante o exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º
da Lei 6.830/80, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na(s) CDA(s) anexa(s) a inicial;
e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II e artigo 924, V, ambos do
CPC/2015. 12. Havendo constrição judicial de bens ou valores, PROVIDENCIEM-SE as liberações necessárias. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, OFICIE-SE ao CRI competente, determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito com resolução de mérito.13. Sem custas, por
ser a Exequente isenta, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.14. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos
autos de eventual patrono(a) da parte executada. 15. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496,
§ 3º, do CPC. 16. INTIMEM-SE as partes, observando-se que a parte exequente goza de prazo em dobro. Caso a(s) parte(s)
executada(s) não tenha advogado(a) constituído(a), INTIME-A(S) por edital, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 17. Havendo
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as baixas necessárias
e ARQUIVEM-SE os autos. 18. CUMPRA-SE. 19. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz
de Direito.”

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
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 QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0001040-24.2022.8.27.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado MANOEL SOARES DA SILVA, nascido aos
17/05/1988, filho de Maria Galvão e de Miguel, como incurso nas sanções do Artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. 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, 20 de Junho de 2022. Eu, Gustavo
Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO
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 QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0000803-87.2022.8.27.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA,
brasileiro, nascido aos 17/05/2002, filho de Andreia Cipriano dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 102.817.901-40, como incurso
nas sanções do Artigos 308, caput e 309, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 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
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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, 20 de Junho de 2022. Eu, Gustavo
Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO
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 QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0001040-24.2022.8.27.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado MANOEL SOARES DA SILVA, nascido aos
17/05/1988, filho de Maria Galvão e de Miguel, como incurso nas sanções do Artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. 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, 20 de Junho de 2022. Eu, Gustavo
Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.

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

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000722-79.2015.8.27.2718/TO
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do
Tocantins, FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio
a INTIMAÇÃO do acusado PAULO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Palito”, brasileiro, solteiro, lavrador, RG n° 0361373920089 SSP/MA, natural de Carolina/MA, nascido aos 26.07.1982, filho de Raimunda Pereira dos Santos, residia na Rua da
Subestação, Bairro Cibrazém, Carolina-MA, atualmente em lugar incerto e não sabido, da SENTENÇA CONDENATÓRIA do
evento 123, dos autos da Ação Penal – Procedimento Ordinário n.º 0000722-79.2015.8.27.2718, ficando por isso intimado da
sentença do teor seguinte: “Dispositivo (art. 489, III do CPC). Ante o exposto, julgo procedente em parte a denúncia para
condenar PAULO PEREIRA DOS SANTOS, às penas do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A fixação da
pena, o regime inicial de cumprimento de pena e as substituições penais cabíveis, se aplicáveis, serão desenvolvidas em 05
(cinco) fases a seguir expostas e individualizadas: INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. - Primeira fase - Da fixação da pena base
(art. 59 do CP). Atendendo as 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal temos: 1º Circunstância
judicial - Culpabilidade - Não desfavorável - Trata-se de um juízo de reprovação que recai sobre o agente. Esta circunstância
judicial não pode ser considerada em desfavor do acusado em razão do fato não ter ultrapassado o disposto em seu tipo
penal; 2º Circunstância judicial - Antecedentes - DESFAVORÁVEL - Maus antecedentes tem aquele que tem contra
sim sentença penal condenatória sem força mais de gerar a reincidência. Assim, esta circunstância judicial é desfavorável ao
condenado, já que conforme certidão de antecedentes criminais do evento n. 110 foi ele condenado nos autos físicos
n. 2011.0001.4220-0 a uma pena final de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto
no art. 155, §5º do Código Penal, fato ocorrido em 15.09.2010, e transitada em julgado aos 19.07.2012, autos de execução penal
no eproc n. 5001426-48.2012.8.27.2706; 3º Circunstância judicial - Conduta social - Não desfavorável - Revela-se por seu
relacionamento no meio em que vive, família, amigos, trabalho. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado já
que não há nos autos qualquer prova em sentido contrário; 4º Circunstância judicial - Personalidade do agente DESFAVORÁVEL - É o caráter de uma pessoa humana, sua índole, seu temperamento. Esta circunstância judicial também é
desfavorável ao condenado, já que de sua certidão de antecedentes criminais é possível aferir ser ele pessoa voltada ao mundo
do crime, com ao menos três outras condenações criminais: i) autos n. 5036319-93.2012.8.27.2729 digitalizado dos autos físicos
n. 2010.0010.3838-7, pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal, fato ocorrido aos 14.09.2010, a uma pena final de doze
anos de reclusão em regime inicial fechado; ii) ação penal autos n. 5000019-05.2011.8.27.2718, digitalização dos autos físicos n.
2011.0008.5564-9, pelo crime previsto no art. 155, caput, do CP, fato ocorrido em 14.09.2010, a uma pena final de um ano de
reclusão em regime aberto; iii) ação penal autos n. 5000036-41.2011.8.27.2718, digitalização dos autos físicos n.
2011.0008.5686-6, pelo crime previsto no art. 155, §1º, do CP, fato em 16.09.2010, a uma pena final de um ano e quatro meses
de reclusão em regime inicial aberto; 5º Circunstância judicial - Motivos do crime - Não desfavorável - É o que moveu o
agente para sua prática. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado por não haver elementos nos autos à
justificar um agravamento da pena; 6º Circunstância judicial - Circunstâncias do crime - Não desfavorável - É o modo de
agir do criminoso, que influenciando na gravidade de delito não compõe o tipo penal. Não encontro elementos fáticos a justificar
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um agravamento da pena; 7º Circunstância judicial - Consequências do crime - Não desfavorável - São os efeitos da
conduta praticada na vítima. Não encontro elementos fáticos a justificar maior apenação além da própria existência do crime; e 8º
Circunstância judicial - Comportamento da vítima - Não desfavorável - Aqui busca-se saber se houve ou não uma possível
provocação da vítima. Como a vítima do crime é a coletividade de forma genérica, não há como desvalorar. Deste modo, e
considerando a amplitude penal das sanções previstas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30
(trinta) dias multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. - Segunda fase Das circunstâncias atenuantes e agravantes (art. 61 a 66 do CP) Não vislumbro presente nenhuma das circunstâncias
agravantes do art. 61 do Código Penal, porém presente a atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea "d" do inciso III
do art. 65, motivo pelo qual reduzo a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa,
a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. - Terceira fase - Das causas de
diminuição e de aumento Ausetens causas de aumento ou de diminuição da pena, a torno definitiva em 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional
vigente à época do fato. - Quarta fase - Regime inicial de cumprimento de pena (art. 33 do CP) Considerando a soma das
penas acima aplicadadas, fixo o regimente inicial de cumprimento de pena no aberto, conforme determina o art. 33, § 2º, alínea
"b" do CP. Lembro o regime fechado está reservado aos condenados à pena privativa de liberdade que supere 8 (oito) anos,
o regime semiaberto aos condenados a penas que superem 4 (quatro) anos, mas não excedam 8 (oito) anos, e o regime
aberto àqueles cuja pena não supere 4 (quatro) anos, embora possa o juiz fixar regime mais gravoso, mesmo fora desses limites,
a depender das circunstâncias judiciais do art. 59, conforme autorizado pelo §3º do art. 59 do CP. - Quinta fase - Da
substituição da pena privativa de liberdade e do "Sursis" (art. 44 e 77 do CP). É possível a substituição da pena privativa de
liberdade aplicada por penas restritivas de direitos, se a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos e o crime não tiver
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, desde
que o sentenciado não seja reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal assim o
permitam. E caso a condenação seja igual ou inferior a 01 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena
restritiva de direitos; e se superior a 01 (um) ano, poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos (§2º do art. 44 do CP). Nesta perspectiva, entendo incabível a substituição já que a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras condenações criminais assim não recomendam. Lembro também que não
sendo o caso de substituir a pena aplicada por restritivas de direitos, é possível que a execução da pena privativa de
liberdade não superior a 2 (dois) anos possa ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o condenado não seja
reincidente em crime doloso e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Como também suspender
por quatro a seis anos quando a pena aplicada não supere quatro anos em favor do condenado maior de 70 (setenta) anos de
idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão, tudo na forma do art. 77 do Código Penal. Deste modo, entendo que ao
caso em análise também não é possível a suspensão da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e outras condenações criminais - Sexta fase - Do direito de recorrer em liberdade. Por não ser efeito
automático da condenação o recolhimento à prisão (art. 597 do CPP), só será admissível se presentes os motivos ensejadores
da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e desde que se trate de crime doloso punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se trate de condenado reincidente por crime doloso; ou seja caso de
descumprimento medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e visando resguardar: a) a garantia da ordem pública (art. 312, caput do
CPP); b) a garantia da ordem econômica (art. 312, caput do CPP); c) a conveniência da instrução criminal (art. 312, caput do
CPP); d) a assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput do CPP); e) em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, §1º do CPP); ou f) houver dúvida sobre a identidade civil
da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (art. 313, §1 do CPP). Por outro lado não será
admitida a prisão preventiva, se cabível a prisão domiciliar (art. 318 e 318-A) em favor de: a) pessoa maior de 80 (oitenta)
anos; b) extremamente debilitado por motivo de doença grave; c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com deficiência; d) gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência; e) mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; f) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos. E também não será cabível a prisão preventiva se possível as seguintes medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP): a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para
informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas
infrações; c) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado dela permanecer distante; d) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; f) suspensão do exercício de função pública ou de atividade
de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações
penais; g) internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os
peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; h) fiança, nas
infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em
caso de resistência injustificada à ordem judicial; i) monitoração eletrônica. Observo que o condenado não está preso por este
feito, e ainda considerando a pena aplicada concedo a PAULO PEREIRA DOS SANTOS o direito de recorrer
em liberdade. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS FINAIS. Esta sentença deverá ser publicada no sistema processual eletrônico
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do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (art. 389 do CPP), bem como deverá ser dela intimado pessoalmente
o sentenciado, por mandado de oficial de justiça (art. 392), e intimados eletronicamente o Ministério Público autor, e a defesa
do sentenciado, todos com prazo comum de 05 (cinco) dias corridos (art. 593), observando o prazo em dobro em favor da
Defensoria Pública, se presente (inciso I do art. 89 da Lei Complementar n. 80/1994). Comunique-se ao ofendido o teor desta
sentença, nos termos do §2º do art. 201 do CPP. Havendo recurso de qualquer das partes, intimar a parte adversa para
contrarrazões, em seguida elaborar certidão quanto ao início e fim dos prazos de que dispunham para recorrer e quando as
peças foram apresentadas, fazendo só então conclusão para análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Não havendo
recursos, adotar os seguintes procedimentos: a) certificar o trânsito em julgado; b) lançar o nome do condenado no rol dos
culpados (art. 393, II do CPP); c) oficiar o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado,
para fins de suspensão dos seus direitos políticos pelo tempo da pena aplicada (art. 15, inciso III da Constituição da República e
art. 18 da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça); d) elaborar a Guia de Recolhimento Definitivo, na forma
do art. 674 do CPP e art. 2º da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e proceder ao cadastramento da
execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, na forma da Portaria n. 857, de 24 de abril de 2019, do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; e) alimentar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0, na forma
da Res n. 251/2018 do Conselho Nacional de Justiça; f) conferir se há valores, bens, armas, drogas, veículos ou outros objetos
apreendidos e vinculados a este processo procedendo as suas destinações, em especial arma de fogo (art. 25 da Lei n.
10.826/2003), procedendo na forma contida na decisão de recebimento da denúncia e atento ao que dispõe o art. 133 do Código
de Processo Penal quanto ao perdimento de bens; g) conferir se foram recolhidas as custas processuais e taxa judiciária,
remetendo à Diretoria Financeira do TJTO os dados da pessoa obrigada, na forma do Provimento n. 09/2019 da CorregedoriaGeral de Justiça do Tocantins, caso não tenha sido aqui concedido a gratuidade processual. Defiro de ofício a gratuidade
processual em favor da pessoa condenada, na forma do art. 1º da Lei n. 1.060/1950; h) em havendo fiança recolhida, e nos
termos do art. 336 do CPP, servirá ao pagamento, ainda que parcial, das custas processuais, e, caso tenha sido ao condenado
deferida a gratuidade processual, servirá ao pagamento da prestação pecuniária ou da pena de multa. Tudo cumprido, procedase a baixa definitiva. Filadélfia - TO com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 15/12/2021, às
19:12:6). Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de direito”. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via
no placar do Fórum local. Filadélfia - TO, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 20/6/2022, às
13:46:31). 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 DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES
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 Inventário n. 500028427.2013.827.2721, movida por MARIA PRADO ARAÚJO COSTA em face do espólio de AMADEU ARAÚJO COSTA, que era
brasileiro, casado, comerciante, CPF n. 128.624.101-44, falecido aos 17 de julho de 2012; e, por meio deste
fica CITADO o herdeiro CLÉZIO ARAUJO COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, RG n.2.164.877 SSP-GO, CPF n.
348.303.401-34; para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 53 do
processo supramencionado. 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, 20/06/2022. Eu, Edith Lázara
Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito

Sentenças

Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 5001015-57.2012.827.2721
Requerentes: L. G. B. A, D. B. D
Requerido: SAMUEL AGUIAR PAES, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, CPF sob o nº 52382230134, filho de Jose
Pereira Paes e Evanildes Aguiar Paes.
SENTENÇA: “(...)Posto isso, declaro EXTINTO, por sentença, o cumprimento de sentença nos termos do art. 485, IV, c/c art. 925
ambos do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se, registre-se, intime-se. Guaraí-TO,
07 de junho de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.”
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GURUPI
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados

CARTA PRECATÓRIA: 0009145-69.2022.8.27.2722
Ação: CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Juízo de Origem: 1ª VARA DA COMARCA DE JAGUARUNA/SC
Processo de Origem: 0300925-43.2019.8.24.0282/SC
Requerente: GUILHEME ESPANHOS DA SILVA
Advogado: EDUARDO NUNES GHISI – OAB/SC nº 27.223
Requerido: FÁBIO DA SILVA ESPANHOL
Finalidade: Intimação
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 10): “Vistos, 1 - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
recolhimento das custas, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 - Assim, aguarde-se o preparo da presente
carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, conclusos. 3 Caso a carta precatória seja oriunda de outro estado, oficie-se ao juízo deprecante informando o número da carta precatória
eletrônica e da chave de segurança gerada, bem como informando que a devolução da carta precatória não se dará por meio
físico ou por malote digital, estando disponível a qualquer tempo para consulta pelo e-PROC (Art. 17, § 2º, Instrução Normativa
nº 05 de 24 de outubro de 2011, publicada no Diário da Justiça eletrônico nº 2754 de 25 de outubro de 2011). Às providências.
Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezia. Juíza de Direito”
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GUMERCINDO ALVES GLORIA - CPF/CNPJ n° 070.944.691-87, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014203-97.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 76999, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 199,41 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GERCIMARIO DOS REIS MASCARENHAS - CPF/CNPJ n°
642.457.211-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013484-18.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No
(S). 100465, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 254,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GERSON TELES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n° 330.653.301-72, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013522-30.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 23584, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 143,51 (CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
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forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOÃO GOMES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n° 19855842120, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013111-21.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 10066, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 40,14 ( QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOÃO NERES BARBOSA - CPF/CNPJ n° 73920533100, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013205-66.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 42405, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 307.35 (Trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n° 13069179134, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012661-78.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 2029, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 212.46 (Duzentos de doze reais e quarenta e seis centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n° 46370234168, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012734-50.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 14656, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 131.86 (Cento e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: EDINALVA PEREIRA DA ROCHA - CPF/CNPJ: 946.253.521-34, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012784-76.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 00010151, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 76,49 (Setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) que deverá ser
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acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JERONIMO JESUS ALVES- CPF/CNPJ: 09247246172, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012359-49.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 10470, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 886.47 (Oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CRIZELIDE PEREIRA DE REZENDE - CPF/CNPJ: 86965077115, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012539-65.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 10470, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 52.55 (Cinqüenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CUSTÓDIO PEREIRA MACIEL - CPF/CNPJ: 02105489168, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012541-35.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 3687, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 764.22 (Setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 21 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0007148-51.2022.8.27.2722
Denunciado: ROBSON WENDEY CORREIA RAMOS
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ROBSON WENDEY CORREIA RAMOS (060.064.731-51),
atualmente em local incerto e não sabido e incurso no artigo 217-A do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada esta
para a instauração do devido processo penal constitucional, com observância do procedimento definido na Lei n. 13.431/17, fica
citado pelo presente, para querendo, constituir advogado ou defensor público para acompanhar a antecipação da prova na
modalidade tomada de depoimento especial; no prazo de 10 (dez) dias, 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, 21 de junho
de 2022. Eu Diane Goretti Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0010218-13.2021.8.27.2722
Denunciado: SEBASTIÃO FARIAS DE ARAÚJO
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de SEBASTIÃO FARIAS DE ARAÚJO, CPF 526.655.181-04,
nascido aos 22/10/1970 em Peixe/TO, filho de Belionizia Alves de Araújo, Luzia Pereira da Luz, RG 144.549 SSPTO,
atualmente em local incerto e não sabido, incurso no artigo 129, parágrafo nono do CP, ainda, requer a fixação de valor
mínimo para reparação dos danos acusados à vítima, nos termos do art. 387 do CPP, fica citado pelo presente, para
apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer
documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do
artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu Diane Goretti Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Intimações às partes

AUTOS Nº 0002156-45.2016.8.27.2726 CHAVE: 953402025814
Classe Judicial: Execução de Título Extrajudicial
Autor: FERNANDO SILVA MICLOS
Advogado:
Requeridos: GEOVANDES CORREIA MACEDO e LUZENIR DA SILVA IBIAPINO MACEDO
Advogado:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO em razão da não localização do devedor e/ou de bens de sua propriedade
passíveis de penhora, com fundamento no artigo 51, § 1º e no artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95. Deixo de determinar a
devolução de documentos ao autor por se tratar de processo eletrônico, facultando que o Exequente os pegue no próprio
sistema. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se.Registre-se. Intimem-se. Cumprase. Miranorte/TO, data cientificada nos autos. Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, 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 5386245v2 e do código CRC f6d3b528.

Editais

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001206-87.2012.8.27.2726/TO
AUTOR: RONIARIA LOPES RODRIGUES
AUTOR: MARIA VERBENA RODRIGUES SILVA
AUTOR: JOAO PEDRO
RÉU: UILTON DA CONCEIÇAO
EDITAL Nº 5619114
PRAZO TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido: UILTON DA CONCEIÇÃO, brasileiro, autônomo, CPF N. 909113851-34,
atualmente se encontra em local incerto e não sabido, para, tomar conhecimento da presente ação em epígrafe e para, caso
queira, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos os fatos narrados na
inicial. Conforme despacho lançado no evento 144, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir
o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum
local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 09 de Junho de 2022. Eu, Mara Núbia Martins dos Santos, Técnica
Judiciária, digitei o presente.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004049-32.2020.8.27.2726/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: VAMOS VENDER BRASIL NEGOCIOS DE INTERNET E CURSOS EIRELI
RÉU: MARIELLA ALVES DE SOUSA
EDITAL Nº 5292008
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
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O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), BEM BAKANA EIRELI - ME (BEM
BAKANA) - ME, CNPJ nº 17.811.689/0001-37 atualmente VAMOS VENDER BRASIL NEGÓCIOS DE INTERNET E CURSOS
EIRELI, e sócia-solidária MARIELLA ALVES DE SOUSA, - ME, CPF 43.708.341-12, estando em lugar incerto e não sabido,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e atualizações, e se garantida a execução, poderá
apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LAS de que para a hipótese de pronto pagamento do
débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 61
dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do
Tocantins, aos 03 de maio de 2022. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003125-21.2020.8.27.2726/TO
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
RÉU: WILTON LOURENCO DA SILVA JUNIOR EIRELI
RÉU: WILTON LOURENCO DA SILVA JUNIOR
EDITAL Nº 5291933
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), WILTON LOURENCO DA SILVA
JUNIOR - ME, CNPJ nº 05.739.063/0001-88 e sócio-solidário WILTON LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME, CPF 003.198.44102, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e
atualizações, e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LO de
que para a hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida,
conforme despacho lançado no evento 49 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum
local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 03 de maio de 2022. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra Carvalho, Técnica
Judiciária, digitei o presente.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
A Excelentíssima Senhora Doutora Edssandra Barbosa da Silva, Juíza de Direito Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas, no uso de
suas atribuições legais na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de Palmas, tramita o processo de nº 00334980220158272729, Cumprimento de sentença,
proposta por PAULO HENRIQUE LEITÃO CARDOSO em desfavor de REINALDO FERRO DE ALMEIDA, HERISMILTA DE
SOUSA FERRO e FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, e que por este meio, proceda a INTIMAÇÃO da
parte Executada, HERISMILTA DE SOUSA FERRO, CPF n. 300.681.261-15 e seu cônjuge, atualmente em endereço incerto e
não sabido, para tomar conhecimento da PENHORA sobre o imóvel: fração ideal pertecente a executada Herismilta de Sousa
Ferra, referente ao imóvel rural matriculado nº 1.361, o equivalente a 1/4 do bem ou a 43,2000 há (quarenta e três hectares e
vinte ares), constituída pelo lote n°10, do loteamento Araguacema 9ª etapa, situado em Goianorte-TO para, ?no?prazo de 15
(quinze) dias impugnar a penhora ou, no?prazo de 10 (dez) dias?(contidos no prazo de 15 dias),?requerer a substituição?do bem
penhorado?(art. 847, CPC), em conformidade com a decisão do evento 117.OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido
para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no
átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade
com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a
Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br).
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir
o número e a chave do processo 839530361414 para acesso integral. Eu, GRAZIELLA FRANCELINO BARBOSA,
Servidor(a) de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas-TO, que digitei, conferi e atesto ser
autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Ass. Silvana Maria
Parfieniuk-Juiza de Direito.
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Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1443/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 20 de junho de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
CONSIDERANDO a substituição da oficiala de justiça desta Comarca;
RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de
24/06/2022 às 18h a 01/07/2022, às 12h, será cumprido pelo magistrado Cledson José Dias Nunes, servidor Gustavo
Henrique Rodrigues De Carvalho e Silva , assessora jurídica Daniela Ignacio Gagossian e oficial de justiça Dimas M.
Parrião.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte (20) dias do mês
de junho (06) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Publique-se. Cumpra-se.
Flávia Afini Bovo
Juíza Diretora do Foro
Portaria Nº 1443/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 20 de junho de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
CONSIDERANDO a substituição da oficiala de justiça desta Comarca;
RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 24/06/2022 às
18h a 01/07/2022, às 12h, será cumprido pelo magistrado Cledson José Dias Nunes, servidor Gustavo Henrique Rodrigues De Carvalho
e Silva , assessora jurídica Daniela Ignacio Gagossian e oficial de justiça Dimas M. Parrião.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu respectivo
Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido pelo
Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela Resolução nº
152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte (20) dias do mês de junho
(06) do ano de dois mil e vinte dois (2022).

Flávia Afini Bovo
Diretora
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50373570920138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARILIMPEZ COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF:
06165565000105, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50357428120138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: K. C. SANTANA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 10580633000170,
KLEYSON CASTRO SANTANA, CNPJ/CPF: 00752237322, KLEYTON CASTRO SANTANA, CNPJ/CPF: 00698249160,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50356102420138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: OPTISOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 08218086000135, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50353236120138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: E.C.MAGALHAES, CNPJ/CPF: 01812801000386, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50352976320138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ROBERTO BORGES PEREIRA LIMA, CNPJ/CPF:
37137824153, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50352976320138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: R. B. PEREIRA LIMA, CNPJ/CPF: 08848923000100, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50373337820138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: IVANI S. ALVES, CNPJ/CPF: 02561020000167, e seu sócio
coobrigado: IVANI DE SOUSA ALVES, CNPJ/CPF: 89747062100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias,
nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou
que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50351910420138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: FLÁVIO DA SILVA ROMÃO, CNPJ/CPF: 02941802142,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50351910420138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: BELÍSSIMA COSMÉTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09116166000142,
IDACI LOPES SILVA, CNPJ/CPF: 21859370225, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00399741720198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: VINICIUS MARINHO MARCELINO, CNPJ/CPF nº
33865601804, CITADO, BEM COMO INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º,
I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo
supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição
dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPOLIO DE VIRGILINO ALVES DE ALMEIDA ENDEREÇO, CPF/CNPJ:
05536278134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00465655820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20200018538, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU-REV; 20200018539, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
IPTU; 20200018540, inscrita em: 13/07/2020, referente à MUL-OBR; 20200018541, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
IPTU; 20200018542, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 5.325,72 (Cinco Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
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ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EVERALDO RODRIGUES DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 01546599169, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50007197920108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20100003741, inscrita em:
12/03/2008, referente à TLX e TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 886,92 (Oitocentos e
Oitenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FERNANDO HELAL CALESTINI, CPF/CNPJ: 10318424894, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50006590920108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20100008381, inscrita em:
27/01/2006, referente ao ISS-AU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 856,62 (oitocentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VERA LUCIA PESSOA GODOI, CPF/CNPJ: 31000444104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00476282120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200000842, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU-REV; 20200000843, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000844, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU-REV; 20200000958, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 57.009,24 (Cinquenta e Sete Mil e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANDERSON LUIZ PARAGUASSÚ FERREIRA, CPF/CNPJ: 79295045149,
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por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00216536520188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180002023, inscrita
em: 24/08/2017, referente à TLF-TX; 20180002024, inscrita em: 24/08/2017, referente à MP; 20180002025, inscrita em:
24/08/2017, referente à TLS-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.134,39 (Dois Mil e
Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARCELO BONTEMPO SILVA, CPF/CNPJ: 63998548653, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00361289420168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160009292, inscrita em:
26/10/2015, referente à TX-ALV; 20160009293, inscrita em: 05/02/2014, referente ao ISS; 20160009294, inscrita em:
25/03/2015, referente ao ISS; 20160009295, inscrita em: 25/03/2015, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 3.489,17 (Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Dezessete Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio executado: DARCI VELEDO MACHADO, CPF/CNPJ: 78814677115, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50024877420098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 2130727205889, inscrita em:
27/01/2006, referente à TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.553,04 (Um Mil e
Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: PAULO ROBERTO JORGE JUNIOR, CPF/CNPJ: 42401097104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50001903120088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20080000087, inscrita em:
12/03/2008, referente à TXL-FUNC; 20080000088, inscrita em: 12/03/2008, referente à TXL-FUNC; 2137814826939, inscrita
em: 27/01/2006, referente à TXL-FUNC; 2143714582693196, inscrita em: 08/08/2006, referente ao ISS; 2143714682693200,
inscrita em: 08/08/2006, referente à MF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.136,16 (Dois
Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Dezesseis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
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garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios executados: ARMANDO RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 71187448168
E PEDRO HENRIQUE MENEZES, CPF/CNPJ: 70270902104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00226158820188272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s)
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180002123, inscrita em: 22/07/2016, referente à TLF-TX; 20180002124, inscrita em:
22/07/2016, referente à TLS-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.131,52 (Três Mil e
Cento e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): J M CONSTANTINO SORVETERIA, CPF/CNPJ:
01701816000105, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50352586620138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20130024124, inscrita em: 3/1/2011, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 1.463,50 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO da empresa e do sócio coobrigado: REQUINTE COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA, CPF/CNPJ: 03301367000133 E GLENILSON ROCHA, CPF/CNPJ: 09281725894, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50025301120098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). A-2485/2008, inscrita em: 12/12/2008, referente ao ICMS; A2486/2008, inscrita em: 12/12/2008, referente ao ICMS; A-2487/2008, inscrita em: 12/12/2008, referente ao ICMS; A2488/2008, inscrita em: 12/12/2008, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$
106.230,00 (Cento e Seis Mil Duzentos e Trinta Reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MONNA PATIELLY MOREIRA DE FREITAS, CPF/CNPJ: 01098367154,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00467941820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200018678, inscrita
em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200018679, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20200018680, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.118,08 (Cinco Mil
e Cento e Dezoito Reais e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA APARECIDA DE FREITAS, CPF/CNPJ: 13345032000170, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00413613320208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200000686, inscrita em:
24/01/2020, referente à TLF-TX; 20200000687, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS; 20200000688, inscrita em:
24/01/2020, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 129.772,97 (Cento e Vinte
e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ELMA RIBEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 87767910172, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00209954120188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180001338, inscrita em:
31/01/2018, referente ao ISS; 20180001339, inscrita em: 24/08/2017, referente à TLF-TX; 20180001340, inscrita em:
24/08/2017, referente à TLS-TX; 20180001341, inscrita em: 24/08/2017, referente à MP; 20180001342, inscrita em:
24/08/2017, referente à MP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.282,83 (Seis Mil e
Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ADRIANO PEREIRA LIMA, CPF/CNPJ: 11513682000152, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00314791320218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20210001006, inscrita em:
13/07/2021, referente à TLF-TX; 20210001007, inscrita em: 13/07/2021, referente à TLS-TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.908,81 (Dois Mil e Novecentos e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: BORDOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CPF/CNPJ: 13310036000113,
Brasileiro, qualificação desconhecida, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, contestá-la no prazo de 15(quinze)
dias , art. 335 c/c art. 229,§ 2º, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, bem como
INTIMAR, para tomar conhecimento da decisão proferida no evento 03, tudo em conformidade com a inicial e decisão do evento
03 e 43, bem como para que tome conhecimento da existência dos EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL – Autos Eletrônico - eProc – 00357405520208272729, que lhe move MÁRCIO SERAFIM DE ALMEIDA. Para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: SOLID - ASSESSORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ:
08106531000175, Brasileiro, qualificação desconhecida, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a
lide, no prazo legal de 30 (TRINTA) dias, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, bem como para que tome conhecimento da existência do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Autos Eletrônico - eProc – 00378699620218272729, que lhe move INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS J. C. LTDA. - ME. Para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de
junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FORTALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ:
11604217000127, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00205181820188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20180001074, inscrita em: 26/10/2015, referente ao ISS; 20180001075, inscrita em: 31/01/2018, referente ao ISS; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 28.660,80 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e
Oitenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 27653923828,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00249273720188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180002566, inscrita
em: 22/07/2016, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.227,87 (Três Mil e
Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: CELINA BARROSO VIEIRA DUARTE, CPF/CNPJ: 49354604153,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00434861320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160007906, inscrita
em: 25/03/2015, referente ao COSIP; 20160016785, inscrita em: 22/07/2016, referente ao IPTU; 20160016786, inscrita em:
20/04/2016, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 8.442,52 (Oito Mil e
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00045641820218272731 Chave n. 367882750921
Denunciados: JAILSON LOPES MARTINS, ALEX DA SILVA LOPES e JOÃO ALVES DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor dos
acusados JAILSON LOPES MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/04/1981, natural de Nova Rosalândia/TO, filho de
Pedro Martins de Oliveira e Alzira Lopes Brauna, inscrito no CPF n. 000.277.871-84 e RG n. 1.354.241 SSP/TO, residente na
Rua 01 de Junho, quadra 29, lote 19, Centro, Nova Rosalândia/TO. ALEX DA SILVA LOPES, brasileiro, nascido aos
10/10/1989, natural de Formoso do Araguaia/TO, filho de Aldo da Silva Lopes e Edna Nunes da Silva, inscrito no CPF n.
033.311.531-76 e RG n. 861.589 SSP/TO, residente na Rua Tocantins, s/n., próximo ao Bar do Penteado, Setor Oeste,
Paraíso/TO e JOÃO ALVES DA SILVA, vulgo “Kakay” ou “Cascalheira”, brasileiro, nascido aos 20/03/1964, natural de
Paraíso/TO, filho de Manoel Oliveira da Silva e Sebastiana Alves da Silva, inscrito no CPF n. 387.696.971-91 e RG n. 1.294.257
SSP/TO, residente na Rua Tapajós, n. 349, em frente a Praça Cabo Luzimar, Centro, Paraíso/TO, atualmente em lugar incerto e
não sabido, os três acusados como incurso nas sanções do artigo 317, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas,
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 20/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei
e subscrevi.
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 15 (quinze) dias
Autos de Ação Penal: 00045839220198272731 Chave: 602059048919
Acusado: MARDÔNIO COSTA FLORES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado MARDÔNIO COSTA FLORES, brasileiro, divorciado, presidente
do Vale do Amanhecer, natural de São Benedito/CE, nascido aos 24.10.1943, portador do RG n.º 029.265 e inscrito sob CPF n.º
113.28.621-49, filho de João José da Costa Flores e Raimunda Nonata Flores, residente no Vale do Amanhecer, Zona Rural, em
Paraíso do Tocantins/TO; tendo como vítima A. B. S representada por sua avó RITA MARIA MARTINS DOS SANTOS, do lar,
natural de Barra da Varzea -MA, nascida aos 10/05/1957, filha de João Martins dos Santos e de Teresa Pereira da Silva, CPF:
340.896.751-20, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica INTIMADA A VÍTIMA do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja
parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: a) CONDENAR MARDÔNIO COSTA FLORES, qualificado nos autos,
como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do
Código Penal, em relação à vítima B. C. M.; artigo 217-A, caput, c.c. artigo 14, inciso II, por mais de sete vezes, na forma do
artigo 71, caput, todos do Código Penal, em relação à vítima A. B. de S.; e 217-A, caput, c.c. artigo 14, inciso II, em relação à
vítima K. A. de O., tudo conjugado com a modalidade concursal prevista no artigo 69 do Estatuto Repressivo vigente; (...) Em
conclusão, diante do cúmulo material de penas, a reprimenda resta definitivamente fixada no importe de 17 (dezessete) anos e 4
(quatro) meses de reclusão (...) determino o cumprimento inicial da pena no regime FECHADO. Ausentes os requisitos insertos
no artigo 44 do Código Penal (pena superior a quatro anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos". 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 20/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO
ALMEIDA-Estagiária) que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 15 (quinze) dias
Autos de Ação Penal: 00072553920208272731 Chave: 276885420320
Acusado: PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido em
07/07/1997, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Regina Maria Souza Lima, residente na Rua Bahia, n. 885, centro,
Divinópolis do Tocantins/TO, tendo como vítima, SÍLVIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, comerciante, separado, nascido em
30/11/1944, natural de Curvelo-MG, filho de Jovita Moreira de Oliveira, CPF: 190.841.101-53, o qual esse se encontra em lugar
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, assim, fica INTIMADO a
vítima, SÍLVIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados,
cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA,
qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º, 2º e 4º, inciso IV, do Código Penal (...) restando a expiação
definitivamente fixada em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo
(...) determino o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser determinada por ocasião da audiência admonitória.".
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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 20/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária)
que digitei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Prazo: 60(sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 50000025719938272731 Chave: 563312682614
Acusada: MARIA NATALINA PEREIRA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra a acusada MARIA NATALINA PEREIRA, brasileira, solteira, costureira, nascida
aos 06/12/1968, natural de Porangatu/GO, filha de Clarismundo César Reis e Jaci Pereira, o qual se encontra em lugar incerto e
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não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o
exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 61 do Código de
Processo Penal (e demais disposições aplicáveis à espécie), DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE dos denunciados
MARIA NATALINA PEREIRA e VALDIR SOUSA ALVES, qualificados nos autos, em relação ao delito de roubo versado na
denúncia. Sem custas". 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 21/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES
CARVALHO ALMEIDA-Estagiária) que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Prazo: 60(sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 00013329520218272731 Chave: 744990476221
Acusada: SAMARA MESSIAS DOS SANTOS RAMOS
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra a indiciada SAMARA MESSIAS DOS SANTOS RAMOS, brasileira, solteira,
autônoma, nascida em 08/09/1990, natural de Paraíso do Tocantins, filha de Lusirene Messias dos Santos e Edivaldo da Silva
Ramos, inscrita no CPF nº 039.938.001-92, RG nº 1.132.363 SSP/TO, residente na Rua 53, nº 1408, Pouso Alegre, em Paraíso
do Tocantins, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja
parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c.c. o
artigo 38, do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré SAMARA MESSIAS DOS SANTOS
RAMOS, qualificada nos autos, por incidir na espécie o instituto da decadência, face à ausência de representação da vítima no
prazo legal". 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 21/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO
ALMEIDA-Estagiária) que digitei e subscrevi.

PONTE ALTA
1ª escrivania cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO ÀS PARTES
AUTOS Nº 0000762-94.2021.8.27.2736
AUTOR: ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: ÉRICA DOS REIS PEREIRA DA SILVA - OAB/TO. 008227
REQUERIDOS: ANECI AZEVEDO GLÓRIA
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada INTIMADA da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e por
consequência, extingo o processo com resolução do mérito com base no artigo 487, I, CPC. Revogo a liminar deferida no
evento 5. Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%(dez por cento) do valor da causa,
dispensada sua cobrança em virtude da gratuidade da justiça concedida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
procedendo-se às baixas de estilo e comunicações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 21 de Junho
de 2022.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Processo n.º 0002189-89.2022.8.27.2737
Ação: Carta Precatória Cível
Requerente: Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi
Requerido: LUIS MARINHO DE OLIVEIRA
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
meio CITAR o requerido LUIS MARINHO DE OLIVEIRA, CPF nº 167.482.471-8, por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai
anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança
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bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. OBS: Os
autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio:
eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63)
3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que
será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente
edital no átrio do fórum.

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

INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0002109-29.2016.8.27.2740/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO
EDITAL Nº 5410102
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Chave: 109932855516
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por
sentença a INTERDIÇÃO de CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO, brasileiro, CPF sob nº 198.797.841-20, e nomeado MARIA
DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA, brasileira, coordenadora da Casa da Divina Providência, (Abrigo dos Idosos)
sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, e em consonância com o
parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE CLORISVALDO MORAIS MONTEIRO, por
incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando - lhe como curadora a Sra. MARIA DE
FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA, na condição de coordenadora da Casa da Divina Providência, (Abrigo dos Idosos) localizada
na cidade de Tocantinópolis-TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da
Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no
artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código
Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os
nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do
deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais.
Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado
por HELDER CARVALHO LISBOA, 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 5370808v2 e do código
CRC 0646b893”. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos 16 de maio de 2022 (16/05/2022). Eu, GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA,
Servidor(a) de Secretaria, que o digitei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. Documento eletrônico assinado
por HELDER CARVALHO LISBOA, 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 5410102v4 e do código CRC 5f8f8c80.

Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0004569-81.2019.8.27.2740/TO
AUTOR: ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL DA SILVA
RÉU: CORACY PIMENTEL DA SILVA
EDITAL Nº 5437813
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente virem, ou
dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de CORACY PIMENTEL DA SILVA, brasileira,
nascida em 25/10/1962, portadora da cédula de identidade RG n. 2912763, SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 704.394.901-70,
residente e domiciliada na Rua XV de Dezembro, nº 69, Centro, Tocantinópolis/TO, para exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo lhe sido nomeado CURADOR o Sr. ANTONIO CLÁUDIO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, casado, empregado
público - bancário, portador da cédula de identidade RG nº 2384595, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 34414169372, residente
e domiciliado na Travessa 21 de Abril, s/n, Beira Rio, Tocantinópolis/TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização
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judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita: (...). POSTO ISTO, julgo procedente o pedido, para DECRETAR, com
fundamento nos arts. 3º, inc. II, e 1.767, inc. I, ambos do Código Civil, a interdição de CORACY PIMENTEL DA SILVA,
nomeando-lhe curador ANTONIO CLÁUDIO PIMENTEL DA SILVA, sob compromisso, ressaltando que o exercício da curatela
será apenas para fins de atos que alterem o patrimônio da parte ré, mais precisamente referente à prática de qualquer ato que
importe em obrigação de natureza laboral, econômica ou financeira, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do
que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Procedam-se às publicações
previstas no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e a expedição de termo de curatela, dispensando a prestação de
caução (art. 1.745, parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil), assim como a prestação de contas previamente
determinada, podendo ser exigida a qualquer tempo mediante provocação (art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/15). Transitada em
julgado esta, expeça-se o mandado correspondente. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 24 de fevereiro
de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz de Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de
costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos dezoito dias do mês de maio do a no de dois mil
e vinte e dois (18/05/2022) . Eu, ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA, Servidora de Secretaria, que o
digitei. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO,
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL
autuada sob o nº 0000885.87.2015.8.27.2741, proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em face de R2X
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - EPP sendo o presente, para CITAR a empresa executada: R2X DISTRIBUIÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA - EPP, na pessoa de seu sócio solidário, PAULO HENRIQUE CARDOSO COSTA, CPF nº 665.530.403-20,
com endereço em local incerto e não sabido, para que fique ciente do teor da petição inicial, evento 1, bem como, para que no
prazo de 05(cinco) dias, pagar o valor da dívida, devidamente atualizada, com os acréscimos legais ou garantir a execução com
a INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. Advertindo-os (a) que poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de
30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à execução, o Oficial de Justiça fará
a PENHORA de bens do devedor, procedendo-se, desde logo, à AVALIAÇÃO, devendo o valor constar no termo ou auto de
penhora. Caso a devedora esteja se ocultando do domicílio, proceda se ao ARRESTO de bens. Devendo ser feita
a intimação do cônjuge da parte devedora, se tiver, caso a constrição recaia sobre bens imóveis, registrando-se na Serventia
Extrajudicial competente. Em caso de pagamento imediato da dívida, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento).
Tudo em conformidade com os despachos, eventos 5, 84. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (21/06/2022). Eu, Pedrina Moura
de Alencar Ázara, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO,
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA autuada sob o nº 0000520-86.2022.8.27.2741, proposta por MARIA DE LOURDES SETUVAL
DE ALMEIDA, em face de GABRIELA RODRIGUES DE ARAÚJO DEL PRADO, sendo o presente, para CITAR a requerida:
GABRIELA RODRIGUES DE ARAÚJO DEL PRADO, com endereço em local incerto e não sabido, para que fique ciente dos
termos da petição inicial, evento 1, bem como, para apresentar defesa nos autos, no prazo legal. Tudo em conformidade com o
despacho, evento 08. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (21/06/2022). Eu, Pedrina Moura de Alencar Ázara, Técnica Judiciária, que
digitei e subscrevi.
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
6ª Vara Civel

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0018846-04.2020.8.27.2729/TO
AUTOR: JACQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO
RÉU: ANDRE LUIS DA CONCEICAO LIPARI
EDITAL Nº 4257863
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0018846-04.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por
JACQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO em desfavor de ANDRE LUIS DA CONCEICAO LIPARI, e que por este meio procede
a CITAÇÃO da parte Requerida ANDRE LUIS DA CONCEICAO LIPARI, CPF: 22024314899,
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 24.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância,
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na
forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 340619388220 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
4257863v2 e do código CRC 5cb2259e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 156, de 21 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 22.0.000010812-3,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Aline Rodrigues de Queiroz Medeiros para o cargo de
provimento em comissão de Secretária TJ, com lotação no gabinete do Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
22.0.000017164-0
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 3260, de 21 de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa
IAGON TREINAMENTOS LTDA para ministrar o curso Auditoria Interna ISO 9001:2015 com base no Sistema de Gestão da
Qualidade da ESMAT para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 5 a 7
de julho de 2022.
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Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4393365) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4390199), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral (evento nº 4393369), 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 da empresa IAGON TREINAMENTOS LTDA, para ministrar o curso em referência, para servidores
(as) do Poder Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da Esmat, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 5 a 7
de julho 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$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme proposta acostada ao evento 4380235.
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
22.0.000017445-2
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 3266, de 21 de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora
especialista Marciléa Emília da Silva, para ministrar Workshop Gestão do Tempo e Produtividade – Turma III, para
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD no período de 2 e 4 de agosto
de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4393761) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4389075), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral (evento nº 4393765), 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 instrutora especialista Marciléa Emília da Silva, para ministrar o Workshop Gestão do Tempo e
Produtividade – Turma III, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD
no período de 2 e 4 de agosto 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$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), conforme proposta acostada ao
evento 4378323.
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
22.0.000015611-0
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 3274, de 21 de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor
Mestre Adilson Cunha da Silva, para ministrar o curso TEORIA E PRÁTICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
PESQUISA - TURMA IV?, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na
modalidade EAD no período de 28 de julho a 10 de outubro de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4394451) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4372100), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4394540), visando à
contratação do instrutor Mestre Adilson Cunha da Silva, para ministrar o curso TEORIA E PRÁTICA NA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE PESQUISA - TURMA IV?, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser
realizado na modalidade EAD, no período de 28 de julho a 10 de outubro de 2022, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conforme proposta sob o evento 4356548.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4373035); e
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3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000017177-1
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 3321, de 21 de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa
INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING, EDUCAÇÃO LTDA para ministrar o curso Cálculos Judiciais para servidores do
Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 9 a 31 de agosto de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4398459) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4397371), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4398466), visando
à contratação da empresa INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING, EDUCAÇÃO LTDA para ministrar o curso Cálculos
Judiciais para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 9 a 31 de agosto
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$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), conforme proposta acostada ao evento 4376115.
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

Editais

Edital Nº 338, de 21 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como nos processos SEI nº
22.0.000018339-7, 22.0.000015308-0 e 22.0.000015011-1, CONVOCA os candidatos a seguir especificados para, no prazo de
10 (dez) dias, contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem a documentação necessária à
formalização da contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021.
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – COLINAS DO TOCANTINS – AMPLA CONCORRÊNCIA
NOTA
ORD
NOME
RESULTADO DEFINITIVO
ETAPA 2
2
FRANKLIN JOHNATHAN COSTA ARAÚJO
89
CADASTRO RESERVA
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – COLMEIA – AMPLA CONCORRÊNCIA
NOTA
ORD
NOME
ETAPA 2
6
CARLOS CALEBE DA SILVA LEMOS
77

RESULTADO DEFINITIVO
CADASTRO RESERVA

NS – ANALISTA JUDICIÁRIO – SUPORTE TÉCNICO
ORD

NOME

4

VAN LINS DE PAULA

NOTA
ETAPA 2
75,5

RESULTADO DEFINITIVO
CADASTRO RESERVA

1. O convocado para o cargo de Analista Judiciário deverá encaminhar a documentação por meio do e-mail sates@tjto.jus.br.
2. Os convocados para o cargo de Técnico Judiciário deverão encaminhar a documentação por meio do e-mail institucional da
respectiva Comarca de opção, o qual poderá ser obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no
endereço https://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/comarcas/foruns.
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3. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 32184251.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1388, de 10 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 22.0.000004471-0;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 11 de setembro de 2022, os efeitos da Portaria nº 530/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 10 de março de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 1ª
Vara Cível da Comarca de Guaraí, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças),
despachos e na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de junho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1446, de 21 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos SEI nº 22.0.000008691-0,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, até a data de 1 de julho de 2022, os efeitos da Portaria n. 1180/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio
de 2022, designou a servidora Esmeralda de Fátima Albertoni Ornelas, Técnica Judiciária, para, sem prejuízo de suas funções,
auxiliar ao Juízo Cível da Comarca de Goiatins na expedição de ofícios precatórios.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de junho de de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 930/2022, de 21 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, matrícula nº 152656, relativas ao exercício
de 2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 1448, de 21 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de termo de integração operacional celebrado entre o
Tribunal de Justiça Tocantinense e órgãos e/ou entidades;
CONSIDERANDO, ainda, o Termo de Integração Operacional 001/2022, constante do Processo Administrativo 21.0.0000115603, celebrado entre este Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado do Tocantins e o Governo do Estado do Tocantins, por
intermédio da Secretaria de Segurança Pública; que tem por objeto sistematizar a forma de atendimento às crianças e
adolescentes vítimas de violência, delimitando atribuições e responsabilidades aos partícipes.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o Juiz de Direito e Coordenador da CIJ, Dr. Adriano Gomes de Melo Oliveira, matrícula nº 127359, como gestor
do Termo de Integração Operacional 001/2022, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as
obrigações mútuas previstas no instrumento de integração e acompanhá-lo e fiscalizá-lo até a sua completa execução.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5210 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022

53

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do referido termo, o gestor notificará os partícipes
para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de deliberações.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 1442/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 20 de junho de 2022
Altera a composição do Grupo de Trabalho para estudo,
pesquisa com foco na atualização do Manual de
Procedimentos de Juizados Cíveis e Criminais (Provimento
nº 24/CGJUS/TO).
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Manual de Procedimentos dos Juizados Cíveis e Criminais (Provimento nº
24/CGJUS/TO);
CONSIDERANDO que a Assessora Jurídica, PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES, não mais faz parte do quadro de
servidores da CGJUS/TO e a servidora NATHALIA CANHEDO, encontra-se lotada no cargo de Assessora Jurídica
Administrativa (DAJ - 5);
CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Portaria Nº 2955/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 06 de dezembro de 2021,
para adequação do Grupo de Trabalho para atualização do Manual de Procedimentos de Juizados Cíveis e Criminais
(Provimento nº 24/CGJUS/TO);
RESOLVE:
Art. 1º - A Portaria Nº 2955/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 06 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade específica para estudo e pesquisa com foco na atualização do Manual de
Procedimentos de Juizados Cíveis e Criminais (Provimento nº 24/CGJUS/TO).
Art. 2º Ficam designados para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros:
- Dr. Arióstenes Guimarães Vieira - Juiz de Direito no Juizado Especial Cível e Criminal, na comarca de Tocantinópolis,
Coordenador;
- Dra. Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria;
- Dr. Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de Direito titular do 1º Juizado Especial de Palmas;
- Nathalia Canhedo, Assessora Jurídica Administrativa (DAJ - 5);
- Roberta Martins Soares Maciel Ismael – Assessora de Projetos; e
- Luciana Pinto de Rezende – Assessora Jurídica.
Art. 2º Fica revogada a indicação da servidora PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1600/2022, de 20 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 2022/117683 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neise Valadares Nascimento Guimaraes, Matrícula 990428, 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 Wanderlandia-TO
para Zona Rural-TO, no período de 06/06/2022 a 06/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0001306-67.2021.8.27.2741.
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 1601/2022, de 20 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 2022/117680 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ironete Torres de Sousa, Matrícula 990349, 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 Colinas do
Tocantins-TO, no período de 24/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0004857-13.2019.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1602/2022, de 20 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 2022/117675 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jaqueline da Silva Ferreira, Matrícula 363294, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO
para Itapiratins-TO, no período de 05/06/2022 a 06/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0001596-10.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1603/2022, de 20 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 2022/117682 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 25/06/2022 a 25/06/2022, 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 1604/2022, de 20 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 2022/117752 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 15/06/2022 a
15/06/2022, com a finalidade de realizar visita técnica ao Cartório de Registro de Imóveis do município para tratar sobre
regularização fundária, conforme o disposto no SEI 22.0.000002017-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1605/2022, de 20 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 2022/117901 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Francinete Nolêto Pinto, Matrícula 358999, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de
Santa Fé do Araguaia conforme Sei nº 22.0.00000.8040-7.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Valdene Martins Soares, Matrícula 359307, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de
Santa Fé do Araguaia conforme Sei nº 22.0.00000.8040-7.
Art. 3º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa
Fe do Araguaia-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de
Santa Fé do Araguaia conforme Sei nº 22.0.00000.8040-7.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1606/2022, de 20 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 2022/117679 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 382,71, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, 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 10/06/2022 a
11/06/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 382,71,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, 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
10/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1607/2022, de 20 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 2022/117678 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, 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
08/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, 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
08/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1608/2022, de 20 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 2022/117672 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, 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
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de
02/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de
02/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1609/2022, de 20 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 2022/117669 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rita de Sousa Pinheiro , Matrícula 356685, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Itapiratins-TO,
no período de 22/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000044538.2021.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1610/2022, de 20 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 2022/117743 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatyla Rayane Barbosa de Souza, Matrícula 356647, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO
para Santa Rita do Tocantins-TO, no período de 27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 00124776720208272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1611/2022, de 20 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 2022/117713 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Natalia Sousa Beserra Queiroz, Matrícula 356269, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO
para Aguiarnopolis-TO, no período de 24/06/2022 a 25/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0021776-30.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1612/2022, de 20 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 2022/117740 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Itacaja-
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TO, no período de 25/06/2022 a 26/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000216-78.2021.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1613/2022, de 20 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 2022/117730 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, Matrícula 156546, o valor de R$ 658,70, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117497 de Palmas-TO para
Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 2º Conceder ao servidor Sidney Araujo Sousa, Matrícula 161753, o valor de R$ 658,70, relativo ao pagamento de
1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117497 de Palmas-TO para Formoso do
Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 3º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, Matrícula 352149, o valor de R$ 658,70, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117497 de Palmas-TO para
Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 658,70, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117497 de Palmas-TO para
Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 5º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, Matrícula 353575, o valor de R$ 658,70, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117497 de Palmas-TO para
Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 6 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1614/2022, de 20 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 2022/116383 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Jéssica Bakalarczyk, Matrícula 353185, o valor de R$ 382,71, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 19/06/2022 a
20/06/2022, com a finalidade de Emissão de Certificado Digital Cert-Jus Intitucional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1615/2022, de 20 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 2022/117736 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Lilian Gama da Silva Povoa, COORDENADOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Matrícula 352959, o valor de R$ 1.300,23, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias,
cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de
participar da "Semana do Registro Civil Indígena" no município de Formoso do Araguaia - TO conforme SEI nº 22.0.000011304-6.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1616/2022, de 20 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 2022/117887 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352443, o valor de R$ 771,76, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 236,33, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de participar da
sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Ananás.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1617/2022, de 20 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 2022/117632 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, 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 Miranorte-TO, no
período de 27/06/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de Realizar inventário nas Comarcas de Miranorte e Novo Acordo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1618/2022, de 20 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 2022/117630 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor
de R$ 1.300,23, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no
período de 20/06/2022 a 25/06/2022, com a finalidade de Realizar inventário nas Comarcas de Araguatins e Augustinópolis.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1619/2022, de 20 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 2022/116876 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Soares da Cunha, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
290347, o valor de R$ 687,03, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 151,60, por seu deslocamento
de Parana-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de Magistrado respondendo por
Palmeirópolis. Atendimento de advogado; Audiencias. Entregas de titulos da regularização fundiária.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1409/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 14 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 254/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010082-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Metropole Soluções Empresariais e Governamentais - EIRELI, que tem por objeto a contratação
de empresa especializada para realização de inventário físico dos bens permanentes na sede do Tribunal de Justiça, Anexos,
Esmat e Comarcas, com o fornecimento de plaquetas/tags e o devido cotejamento e saneamento.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Joana D’arc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº 254/2022, e o
servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da
Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a
sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1440/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 20 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,
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000018635-3; resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para comporem a Comissão de Inventário e Avaliação dos bens descritos nos autos,
pertencentes ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
I - Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula nº 352416 - DPATR;
II - Joana D'arc Batista Silva, matrícula nº 263644 - DPATR;
III - Gustavo Henrique Leite Dias, matrícula nº 147743 - COMARCA DE NOVO ACORDO.
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1438/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 15 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,
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000018601-9; resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para comporem a Comissão de Inventário e Avaliação dos bens descritos nos autos,
pertencentes ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
I - Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula nº 352416 - DPATR;
II - Joana D'arc Batista Silva, matrícula nº 263644 - DPATR;
III - Darley Rodrigues da Silva, matrícula nº 272937 - COMARCA DE MIRANORTE.
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1620/2022, de 21 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 2022/117913 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neise Valadares Nascimento Guimaraes, Matrícula 990428, 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 Wanderlandia-TO
para Darcinopolis-TO, no período de 28/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000790-1632022.8.27.2741.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1621/2022, de 21 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 2022/117903 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Denise Alves de Oliveira Franca, Matrícula 990237, 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 Figueiropolis-TO para
Sucupira-TO, no período de 24/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000704-22.2019.8.27.2717.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1622/2022, de 21 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 2022/117881 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Esperantina-TO, no período de 21/06/2022 a 21/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 5002308-61.2013.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1623/2022, de 21 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 2022/117902 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Freitas Dias Lima, Matrícula 360431, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 24/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico,
determinado no processo 0004719-89.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1624/2022, de 21 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 2022/117879 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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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 AraguatinsTO, no período de 21/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado nos
processos 0006960-74.2020.8.27.2707; 0006745-98.2020.8.27.2707 e 0005537- 79.2020.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1625/2022, de 21 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 2022/117900 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Esperantina-TO, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001584-30.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1626/2022, de 21 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 2022/117846 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Arionita Antônia Guimarães, Matrícula 357541, 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 Alvorada-TO para TalismaTO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000032961.2022.827.2702.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1627/2022, de 21 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 2022/117842 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, 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 Peixe-TO para Jau do TocantinsTO, no período de 27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000125747.2021.8.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1628/2022, de 21 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 2022/117841 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, 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 Peixe-TO para Jau do TocantinsTO, no período de 28/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000125747.2021.8.2734.
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 1629/2022, de 21 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 2022/117834 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para
Itacaja-TO, no período de 23/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00178821720198272706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1630/2022, de 21 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 2022/117832 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José dos Santos Silva, Matrícula 356781, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Aragominas-TO, no período de 29/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0001190-29.2019.8.27.2742.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1631/2022, de 21 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 2022/117746 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Célia Silva Araújo, Matrícula 357549, 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 Wanderlandia-TO para Zona Rural-TO,
no período de 23/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000788432022827241.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1632/2022, de 21 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 2022/117744 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do
Tocantins-TO, no período de 16/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002643-52.2020.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1633/2022, de 21 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 2022/117750 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 25/06/2022 a 26/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
000178821720198272706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1634/2022, de 21 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 2022/117877 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, 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 Praia NorteTO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000072031.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1635/2022, de 21 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 2022/117911 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Graziella Ponce do Nascimento, Matrícula 355960, 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 Peixe-TO para Jau do
Tocantins-TO, no período de 27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001257-47.2021.8.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1636/2022, de 21 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 2022/117910 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Graziella Ponce do Nascimento, Matrícula 355960, 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 Peixe-TO para Jau do
Tocantins-TO, no período de 28/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001257-47.2021.8.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1637/2022, de 21 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 2022/117880 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO
para Sao Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 26/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0004719-89.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1638/2022, de 21 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 2022/117905 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina de Farias, Matrícula 352892, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Combinado-TO,
no período de 27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000041976.2021.8.27.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1639/2022, de 21 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 2022/117681 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Afrânio Vilar Freire de Carvalho, ASSESSOR(A) DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E SISTEMAS CGJUS, Matrícula 362237, o valor de R$ 3.207,64, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia)
diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 386,35, 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 Recife-PE, no
período de 27/06/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de participação no EXPOJUD TECH – Encontro de Líderes e Executivos
de Tecnologia da Justiça, que acontecerá nos dias 28, 29, 30 de junho e 1º de julho de 2022, em Recife-PE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1640/2022, de 21 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 2022/117915 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Evelanha Lima Teixeira, Matrícula 353815, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de
Santa Fé do Araguaia/TO conforme Sei nº 22.0.00000.8040-7.
Art. 2º Conceder ao colaborador eventual Mauricio Monteiro Soares, Matrícula 358998, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc Itinerante na cidade de
Santa Fé do Araguaia/TO conforme Sei nº 22.0.00000.8040-7.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1641/2022, de 21 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 2022/117861 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352456, o valor de R$ 753,47, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 295,31, por seu deslocamento
de Ponte Alta do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 27/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de Deslocamento
para atender convocação da Presidência e participação em curso e reunião sobre CEJUSC, na Esmat.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5210 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022

65

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1642/2022, de 21 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 2022/117655 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352452, o valor de R$ 1.782,75, relativo ao pagamento de 3,5 (três 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$ 404,63, por seu deslocamento
de Colmeia-TO para Palmas-TO, no período de 05/06/2022 a 08/06/2022, com a finalidade de participar das aulas presenciais do
doutorado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1643/2022, de 21 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 2022/117654 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado José Eustaquio de Melo Junior, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352446, o valor de R$ 4.894,17, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95,
descontado o valor de R$ 386,35, 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 Recife-PE, no período de 27/06/2022 a 02/07/2022, com
a finalidade de Participar do Expojud Tech, conforme SEI n.º 22.0.000015545-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 - SRP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
Processo nº 22.0.000011147-7- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2022 - SRP
Tipo: Maior Desconto Por Item.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à contratação de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento, de
forma parcelada, de livros/publicações jurídicos e de outras áreas, nacionais e estrangeiros comercializados no
mercado nacional, conforme áreas de interesse constantes no Anexo I, para atendimento à Biblioteca da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Disponibilidade do Edital: Dia 21 de junho de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 04 de julho de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br /Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 20 de junho de 2022.
Gabriele Batista Crispim
Pregoeira
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 47/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021
PROCESSO 21.0.000022494-1
CONTRATO Nº 244/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: JR Soares Atacadista - EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos
serviços de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 7.135,00 (sete mil, cento e trinta e cinco reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 37/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2021
PROCESSO 21.0.000020370-7
CONTRATO Nº 256/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Macro Produtos e Serviços - Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos
serviços de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 107.146,00 (cento e sete mil cento e quarenta e seis reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 30/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022
PROCESSO 22.0.000017541-6
CONTRATO Nº 258/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Paranoá Distribuição Importação e Exportação – EIRELI
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 116.250,00 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2022.
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Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2018
PROCESSO 18.0.000001663-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A
OBJETO: Acréscimo do percentual aproximado de 0,24% sobre o valor atualizado do Contrato nº. 95/2018, para inclusão do
pagamento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 3174043 referente ao Fórum da Comarca de
Cristalândia, como de Alta Tensão - Grupo A, conforme Memorando 1065/2022, evento 4333573.
DO ACRÉSCIMO: O acréscimo do percentual aproximado de 0,24% sobre o valor atualizado do Contrato nº. 95/2018
corresponde à quantia R$ 61.286,96 (sessenta e um mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).
O valor global do Contrato nº. 95/2018, após o acréscimo, passará de R$ 25.579.928,41 (vinte e cinco milhões, quinhentos e
setenta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) para R$ 25.641.215,37 (vinte e cinco milhões,
seiscentos e quarenta e um mil duzentos e quinze reais e trinta e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2017
PROCESSO 16.0.000027972-6
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Araújo e Resplandes Ltda – ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 105/2017, em caráter excepcional,
por mais 6 (seis) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93, 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: Prorrogação da vigência do Contrato nº 105/2017 por mais 6 (seis) meses, ou seja, pelo período de
12/07/2022 a 11/01/2023, perfazendo um total de 66 (sessenta e seis) meses.
O valor do Contrato para o período de prorrogação constante no item 2.1 desta Cláusula será de R$ 153.338,94 (cento e
cinquenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2022.

Extratos das atas de registro de preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação - Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (mesas) 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: MB Escritórios Inteligentes Ltda - EPP
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (mesas) 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
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ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Labor Indústria de Móveis Para Escritório - EIRELI
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (mesas) 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Fleximade Comercio e Serviços Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (mesas) 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Tecno2000 Indústria e Comércio – Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (mesas) 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Central Moveis para Escritório – Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (mesas) 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031025-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 12/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Inspirare Comércio de Móveis – Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis (gaveteiros e armários) 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: 21 de junho de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 251/2022
PROCESSO 22.0.000018831-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Eudimara Moreira Guimarães
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.
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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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 252/2022
PROCESSO 22.0.000018953-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Jailson Lopes Barbosa
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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 245/2022
PROCESSO 22.0.000018539-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Mariana Ribeiro Pereira
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 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 247/2022
PROCESSO 22.0.000018846-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Liziane Silva Cruz
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: 21 de junho de 2022.
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 246/2022
PROCESSO 22.0.000018854-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Débora da Silva Couto
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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 248/2022
PROCESSO 22.0.000018868-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Cynthia Angélla Carreira Santos
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 Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi.
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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 244/2022
PROCESSO 22.0.000018526-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Camila Almeida dos Santos
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 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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 250/2022
PROCESSO 22.0.000018837-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Soraia Pires Leal Lopes
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.
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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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 249/2022
PROCESSO 22.0.000018968-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Naíde Miranda de Araujo Oliveira
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: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2020
PROCESSO 20.0.000005690-2
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Géssica Cristiane Alves de Carvalho
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga GÉSSICA CRISTIANE ALVES DE
CARVALHO 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 Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de
Araguaína, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 66/2020.
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 926/2022, de 20 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 MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM, matrícula nº 26955, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 20 a 24/06/2022, a partir de 20/06/2022 até 24/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 13/01/2023, 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 927/2022, de 20 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;
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor FERNANDO MAIA FONSECA, matrícula nº 257146, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 20/06 a 19/07/2022, a partir de 20/06/2022 até 19/07/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 449/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor UELDO PEREIRA DE QUEIROZ, matrícula nº 145553, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 18/07/2022 a 01/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117970;
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
354276

CLEONE JOSE DE OLIVEIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

18/07/2022 à 01/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 450/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora MARA JAINE CABRAL DE MORAIS COSTA,
matrícula nº 88925, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - VARA DE
FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 15/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117998;
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
354275

ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

15/06/2022 à 15/06/2022

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 451/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ROSIMAR JOSÉ DE FARIA PIRES, matrícula nº 144360, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
18/07/2022 a 16/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117999;
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
145847

ROSINETO DA SILVA RITA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

18/07/2022 à 16/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 452/2022, de 21 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 licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR ,
matrícula nº 216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 25/05/2022 a 23/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118060;
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
355445

RHAYANE LEITE GOMES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

25/05/2022 à 08/06/2022

352728

SCHEILA COELI COSTA COLINO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

09/06/2022 à 23/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 928/2022, de 21 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 do servidor WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 38161, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 21/06 a 20/07/2022, a partir de 21/06/2022 até 20/07/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5210 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022

74

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 453/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora IVONE DE OLIVEIRA NEGRE,
matrícula nº 180454, ocupante do cargo de SECRETÁRIO TJ, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS GABINETE, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117935;
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
358232

ALAINE PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA

CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 13/06/2022 à 15/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 454/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de diárias, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452,
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS,
no período de 19/06/2022 a 20/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117936;
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
260849

ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 19/06/2022 à 20/06/2022

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 455/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452,
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS,
no período de 04/07/2022 a 08/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117937;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

260849

ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE

Cargo

75

Período

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/07/2022 à 08/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 456/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452,
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS,
no período de 28/06/2022 a 01/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117938;
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
260849

ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 28/06/2022 à 01/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 457/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL, matrícula nº 352921, ocupante
do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DA
DIRETORIA, no período de 15/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117941;
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
353592

LÊDA DE OLIVEIRA BATISTA
AIRES

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSISTENTE DE SUPORTE
TÉCNICO

15/06/2022 à
15/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 458/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RICARDO MARX COSTA SOARES
DE JESUS, matrícula nº 352467, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDE, no período de 23/05/2022 a 27/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117942;
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
352104 TIAGO SOUZA LUZ NOMEADO EM COMISSÃO ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO 23/05/2022 à 27/05/2022
Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 459/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL, matrícula nº 352921, ocupante
do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DA
DIRETORIA, no período de 04/07/2022 a 15/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117943;
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
353592

LÊDA DE OLIVEIRA BATISTA
AIRES

Publique-se. Cumpra-se.

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSISTENTE DE SUPORTE
TÉCNICO

04/07/2022 à
15/07/2022

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 929/2022, de 21 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 MARIANA VALENTE RIBEIRO, matrícula nº 353359, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 20 a 28/06/2022, a partir de 20/06/2022 até 28/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 10 a 18/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Elias Rodrigues Dos Santos
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 460/2022, de 21 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula
nº 93054, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E
EXECUÇÕES PENAIS, no período de 06/05/2022 a 19/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117963;
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
207754

RONIVALDO AIRES FONTOURA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

06/05/2022 à 19/06/2022

FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 117, de 2022 – SEI Nº 22.0.000018435-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Curso Alfabetização de Dados – Módulo II, a se realizar no período de 1° de agosto a
19 de setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie,
conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Alfabetização de Dados – Módulo II.
Objetivo: Inserir todos os servidores e servidoras em uma mesma condição de conhecimento das etapas da construção de uma
aplicação de Business Intelligence colocando em prática a construção de um case.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 11 a 29 de julho de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat –
http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de
matrícula.
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense
Carga Horária: 30 horas-aula
Modalidade: EaD
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 60;
2.2 Distribuição das Vagas:
Público-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense

40

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense

10

Estagiários e estagiárias do Poder Judiciário Tocantinense

5

Colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário Tocantinense

5

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas;
2.4 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1
e tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e
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Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de
vagas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas do Poder
Judiciário Tocantinense e terem concluído com êxito o Curso Alfabetização de Dados – Módulo I
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(as) servidores(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para o Módulo
II – dias 1°, 8, 15, 22, 29 de agosto, 5 e 12 de setembro de 2022, das 13h às 15h30, por meio da Plataforma Google Meet (com
registro de até 50% da frequência no curso), e de todas as atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) do Módulo II – no período de 1º de agosto a 19 de setembro de 2022 (com registro de até
50% da frequência no curso);
4.2 Todas as atividades desenvolvidas durante o período do curso são necessárias e obrigatórias para o registro dos(as)
alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência
automática, após o login do(a) aluno(a) e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade síncrona;
4.4 Somente os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade
durante o desenvolvimento da atividade;
4.5 Todo o acesso para as aulas ao vivo – Google Meet – ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da
Esmat, devendo o(a) aluno(a) permanecer logado(a) durante a atividade;
4.6 Para participação nas webaulas (aulas ao vivo), o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada
com áudio e vídeo (microfone e câmera em funcionamento), acesso à internet, e deverá permanecer com sua câmera ligada
durante todo o desenvolvimento das atividades ao vivo;
4.7 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.8 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a
participação das aulas remotas por webaulas síncronas (pela Plataforma Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas;
4.9 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail ao professor, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.10 Durante o curso, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como:
webaulas e videoconferências síncronas, fóruns, leitura, produções e realização das atividades de interação e avaliações, de
acordo com o exigido pelo facilitador de aprendizagem;
4.11 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações de interatividade e avaliação realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do
curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também os registros de participação das webaulas ao vivo pela Plataforma Google
Meet;
4.12 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
4.13 As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos professores
e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes;
4.14 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018,
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Curso.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data/Período

De 1º/8 a 19/9/2022

Horário

Livre no AVA

Conteúdo Programático e/ou Atividades
1. PARTE CONCEITUAL:
Os conceitos devem ser obrigatoriamente demonstrados, no caso concreto, em
um estudo de caso com início, meio e fim.
Identificação de Objetivos, Metas, Fórmulas, engajados e ações;
Identificação e descrição de métricas e dimensões;
Identificação de Self-service Analytics, Dashboards e alertas/reports;
Criação de cargas de dados;
Criação de Gráficos;
Análise dos dados;
Criação de Data Storytelling.
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Conteúdo Programático e/ou Atividades
2. PARTE PRÁTICA:
a)Criação de uma rodada completa de Data Driven Canvas;
b)Criação de uma aplicação de Business Intelligence;
c)Ciração de um Story Telling.
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no AVA
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e complementares;
acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema
em desenvolvimento; realização das atividades; interação com o(a) professor(a)
e com os(as) demais alunos(as), por meio dos recursos de interação e
avaliação e realização das Avaliações de Aprendizagem.

1º/8/2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

8/8//2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

15/8//2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

22/8//2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

29/8//2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

5/9/2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

12/9/2022
Segunda-feira

Das 13h às 15h30

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

Carga Horária 30 horas

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome
Eduardo Corsi
Especialista em Administração e Estratégia, pelo CEAG/FGV e em Ciência de Dados para
Executivos, pela Johns Hopkins University, além das relevantes certificações Privacy and Data
Protection: A European Perspective under GDPR Certification – LNR Legal Compliance and Ethics
Center, 2020, e Data Literacy Certification – Qlik, 2019. É um dos autores do Data Driven Canvas,
atuando como mentor em estratégia de investimentos e doutrina para adoção e desenho de
Síntese do Currículo
soluções de dados, com ênfase no Judiciário e em órgãos de controle, mas com vasta experiência
nas indústrias de Construção Civil, Saúde e Indústria de Transformação. Empreendedor nato fundou
e administrou grandes consultorias de implantação de ERPs e CRMs ORACLE, SAP e MEGA
Sistemas. Desde 2010, dedica-se exclusivamente ao mundo de Data & Analytics, tendo colaborado
ativamente para a conquista de diversos prêmios, tanto na Toccato quanto na iMaps.
FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome
Luiz Henrique Leite Portella
Empreendedor em série na área de Data & Analytics, fundou a iMaps Intelligence, Datalakers, 4Labs
e OBRA.AI que hoje formam o iMaps Data Group, apoiando mais de uma centena de grandes
empresas no Brasil, Estados Unidos e Portugal em expansão da cultura gerenciamento e
governança de dados e analytics. Estratégia em Data & Analytics, Alfabetização de Dados, Ciência
Síntese do Currículo
de Dados, Inteligência Artificial, Big Data e Business Intelligence são os temas aos quais se dedica.
Formado em Análise de Sistemas, pela PUC-RS. MBA em Gestão Empresarial | EBusiness, pela
FGV. MBA Internacional em Gestão de Projetos pela FGV e ISCTE, Lisboa. Formação em
Inteligência Artificial e Data Science para Líderes na Universidade de Chicago.
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FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome
Willy Andrey Fröhlich
Formado em Administração de Empresas e Análise de sistemas, pela PUC-RS. Pós-Graduado em
Gestão de Pessoas, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). Certificado em Cobit
5® Foudations, pelo APMG International (nº registro 2000531940). Formado em Gerenciamento de
Projetos com ênfase em ITIL. Atuou na iniciativa privada por 15 anos, sempre no ramo tecnológico,
tendo sido empreendedor em desenvolvimento de sites e diretor executivo de multinacional
Síntese do Currículo
espanhola do ramo de telecomunicações digitais. De 2003 a 2019 foi servidor do Ministério Público
do Rio Grande do Sul na área de Tecnologia, instituição da qual foi diretor de Tecnologia e
Comunicação por 10 anos. Vencedor de diversos prêmios em Analytics, dentre os quais três edições
do Prêmio de melhor projeto de TI do Conselho Superior do Ministério Público e melhor projeto de
Qlik na América Latina (QlikDev).
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula dos(as) e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e
colaboradoras implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria
nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 15 de junho de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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4ª TURMA JULGADORA
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

3ª TURMA JULGADORA

Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)

4ª TURMA JULGADORA

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)

5ª TURMA JULGADORA

Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
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.

